
Sprawa zasiłków 
dla starców, sierót 
Jeńców, deportowa 
ii y cli i Inwalidów 

wojennych 
P. Agencja T, rozesłała ze zjazdu pary

skiego obszerne sprawozdanie, z którego 
wyjmujemy ustęp następujący. 

„Głównymi żalami i zarzutami wypowia
danymi przez delegatów była sprawa opie
ki społecznej, szczególni© opieki nad inwa
lidami wojennymi i nad starcami i sierota
mi, dalej sprawa opieki nad rolnikami i osa
dnikami, niedostateczność sieci szkolnej i 
brak nauczycielstwa, nieodpowiednio zorga
nizowana propaganda i służba informacyj
na, oraz przestarzała konwencja emigra
cyjna, nieodpowiadająca obecnej sytuacji i 
krzywdząca emigrację. W związku z tymi 
żalami wypowiedziano dużo słów krytycz
nych pod adresem polskich instytucji urzę
dowych, a niektórzy z delegatów domaga
li się nawet zmian personalnych. 

Po dyskusji minister pełnomocny A. Ka-
wałkowski wyjaśniał i odpowiadał na za
rzuty stawiane władzom polskim we Fran
cji. Delegaci złożyli do komisji wnioskowej 
cały szereg wniosków i rezolucji związa
nych ze stawianymi zarzutami z żądania 
mi rozwiązania całego szeregu problemów", 

* * * 
P.A.T. ogłosił dosłownie tuzin czy 

więcej jeszcze telegramów, które się zwy
kle posyła do różnych osobistości jako akt 
grzeczności a których treść jest konwencjo
nalna i ma znaczenie czysto normalne. Na
tomiast najważniejsze zadania Wychodztwa, 
2 powodu niespełnienia których Wychodz-
two tak bardzo cierpi, zbyto w sprawozda 
niu powyższymi tylko ogólnikami. Nie do
wiadujemy się z nich ani jakie stawiono 
wnioski, ani jakie wniesiono rezolucje w 
związku z stawionymi władzom zarzutami. 

Nie dowiadujemy się ani słowa o tym, co 
p. Kawałkowski chce zrobić i co zrobią je
go konsulowie, by złemu zaradzić, choćby 
w części, i jak będzie wyglądać praktycz
nie i zaraz opieka nad inwalidami wo
jennymi, nad starcami i sierotami, nad po
wracającymi jeńcami i deportowanymi Po
lakami. Ponieważ nic o tym się nie mówi, 
wskutek tego wyrazić należy obawę, że 
wszystko pozostanie po staremu, czyli, że 
pp. Kawałkowski, Bittner i towarzysze opie
kować się będą generałami, ale biednych, 
zwykłych inwalidów, jeńców czy deporto
wanych odsyłać się będzie choćby — do 
„Narodowca" jak się to już w kilku wy
padkach zdarzyło. 

Należy się obawiać, że dalej będą milio
ny na urządzanie zjazdów propagandowych 

„ i na reklamowanie p. Kawałkowskiego i je
go przyjaciół, ale nie będzie nawet 1000 
franków dla jeńca czy deportowanego, po
wracającego po straszliwych przejściach z 

. Niemiec. 
Rozmawialiśmy z inwalidami, Polakami 

z walk 1939-40, którzy dotychczas ani cen
tyma nie dostali, i o których nikt się nie 
troszczy. 

Redakcję „Narodowca" odwiedzają co
dziennie wynędzniali biedacy, powracający 
z Niemiec bez grosza i bez opieki, której 
zupełny brak jest jednym wielkim skanda
lem i słusznie domagano się w Paryżu 
ustąpienia urzędników odpowiedzialnych za 
ten stan rzeczy. A wiadomo, kto jest głów
nie odpowiedzialny. 
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Pomyślny przebieg rozmów 
Hopkinsa z Stalinem 

Poszukiwanie nowej formuły w sprawie polskiej 
WASZYNGTON. — Tutejsze koła poli- li oświadczają, że pragną pośredniczyć mię-

tyczne zajmują obecnie stanowisko raczej dzy W. Brytanią a Rosją. 
wyczekujące wobec rozgrywek europejskich [ Koła polityczne oświadczają, że misja 

Od 4-go do 15-go czerwca wymiana 
banknotów od 50 franków wzwyż 
Począwszy od dnia 4-go czerwca do 15-go czerwca 1945 r. wszystkie bankno

ty wartości 50, 100, 500, 1000 i 5000 fr. zostają wycofane z obiegu. Trzeba je dlatego 
wymienić w wyznaczonych w obwieszczeniach urzędowych biurach wymiany, położo
nych najbliżej miejsca zamieszkania. 

Biura wymiany są otwarte codziennie od 8 do 12 i od godziny 14-tej do 17-tej 
i pół włącznie z niedzielą 10. 6. Składających banknoty wzywa się do ułożenia bank
notów pierwszą stroną do góry i spięcia szpilką po 10 sztuk. Stawić się trzeba do 
wymiany w porządku wyznaczonym na afiszach, znajdujących się w biurach wymiany. 

Każdy udający się do biura wymiany winien się zaopatrzyć w kartę tożsamo
ści (Carte d'indentite) i w kartę żywnościową (Carte d'alimentation) wraz z kartą 
z kuponami. Jeżeli wymienia się pieniądze za inne osoby, trzeba zabrać kartę żyw
nościową tychże osób. 

Wszystkie banknoty należące do jednej i tej samej osoby, winny być złożone 
za jednym razem do wymiany. Należy również przedstawić posiadane bony skarbowe 
wszelkiego rodzaju (de Tresor, d'armement, de la defense nationale, d'épargne, de la 
liberation) jak i bony kasy rent wojennych oraz kasy państwowej kredytu rolniczego. 

Dokonanie wymiany tych bonów zostanie zaznaczone na formularzu, służą
cym do wymiany banknotów. Bony zostaną odstemplowane wzgl. wymienione. 

Do 6000 franków wymienia się całą sumę zaraz. Kto wymienia większą su
mę, może otrzymać zaraz dodatkowo do 3000 franków na żonę i na każde dziecko 
oraz każdego członka rodziny znajdujących się na jego utrzymaniu. Na resztę zło
żonych banknotów otrzyma się potwierdzenie, za zwrotem którego kasa wymienia
jąca wypłaci po 16-tym czerwca całkowitą resztę w nowych banknotach. 

Począwszy od dnia 16-go czerwca wszystkie banknoty starego typu od 50 
do 5000 franków, stają się bezwartościowe i przepadają na rzecz państwa. 

Do 10-go czerwca wszystkie banknoty od 50 do 1000 fr. będą przyjmowane w 
komunikacji publicznej (koleje itd.) w sklepach żywnościowych i w aptekach przy 
kupnie biletów wzgl. towarów. 

Towarzystwa transportowe, kupcy handlu żywnościowego i aptekarze rozpo
czną wymianę odebranych od klientów pieniędzy od 11-go czerwca począwszy. Kli
entom swoim nie powinni jednak przed tą datą zwracać banknotów starych, lecz 
banknoty nowe, które mogą uzyskać z banku, w którym mają swoje konto. W ciągu 
całego okresu wymiany właściciele kont bankowych, kont czekowych i książek o-
szczędnościowych, mogą swobodnie dysponować swoimi kontami i dokonywać prze
kazów. 

Hopkinsa, nadzwyczajnego wysłannikr pre«. 
Trumana w Moskie, i jego rozmowy % 
marsz. Stalinem miały przebieg pomyślny, 
W rozmowach tych między innymi poszu
kiwano także nowej formuły w sprawie pol
skiej, celem utworzenia przewidywanego w 
uchwałach jałtańskich tymczasowego rzą
du jedności narodowej. 

Spór o prawo vela 
w San Francisco 

San Francisco. — Na konferencji bezpie
czeństwa ujawniły się znów trudności i o-
brady znalazły się w ślepej uliczce. Otóż 
Rosja domaga się stanowczo jaknajszersze-
go rozszerzenia prawa veta każdego z 5 
mocarstw. Projekt rosyjski przewiduje, że 
żadna sprawa nie może być omawiana w 
Radzie Bezpieczeństwa, skoro jedno z pię
ciu mocarstw zgłosiło swoje veto. 

Propozycji tej sprzeciwiają się Stany 
Zjednoczone, poparte przez Anglię i Fran
cję. Ze strony amerykańskiej oświadczono, 
iż w razie podtrzymania propozycji sowiec
kiej przedłoży się ją ogólnemu zgromadze
niu konferencji. 

Rosja wypowiedziała się przeciw propo
zycji francuskiej w sprawie prawa prze
marszu przez obce państwa w razie wybu
chu zatargu. 

Eden niezdrowy, Churchill 
jego zastępcą 

Londyn. — Lekarze zalecili min. spraw zagr. 
Edenowi 14 dni wypoczynku. W czasie tym pre-i 
mier Churchill zastępować będzie min. Edena. 

Astronomiczne liczby 
kosztów wojny 

Waszyngton. — Pewien profesor uniwersyteta 
w Waszyngtonie obliczył, iż wojna obecna od 
roku 1934 kosztowała 1 trylion 30 bilionów do
larów (51 trylionów 600 bilionów fr.). Gdyby 
sumę tę podzielono między wszystktch mieszkań
ców kuli ziemskiej, przypadłoby po 500 dolarów 
na osobę. 

OSLO. — Po 5 latach powrócił tu z Londynu 
rząd norweski. 

Wstrzymanie wywozu mięsa 
z Stanów Zjednoczonych 

Waszyngton. — Urząd żywnościowy ogłosił, 
! że w lipcu, sierpniu i wrześniu nie będzie wy-
' wozu mięsa na zasadzie ustawy o pożyczce i naj-
; mie z powodu braku mięsa Najwięcej dotknie 
i  zakaz Rosję, gdyż na wywiezionych 325.000.000 
I funtów w ubiegłym kwartale 300 milionów fun-

tów otrzymała Rosja. 

Rozgrywki wśród wielkieh mocarstw: 

Gen. de Gaulle oświadcza gotowość Francji 
do rozmów w sprawie Syrii i Libanonu 

ale tale tai nlezadowoienia z powodu sposobu, 
iv jaki wystąpiła Wielka Brytania 

i»aryi. _ Gen. de Gaulle przyjął w sobotę po 
południu przedstawicieli prasy francuskiej i za
granicznej i złożył dużej wagi oświadczenie w 
sprawie wydarzeń w Syrii i Libanonie. Stwier
dził nasamprzód, że Syria nie jest taka geogra
ficzna i polityczna całością, jak Egipt i -Pale
styna. Jako dalszą trudność w kwestii ' Syrii, 
gen. de Gaulle wymienił stanowisko brytyjskie 
w toi sprawie. Francja przyznała Syrii i Liba-
nonowi niepodległość, zachowując tylko dowódz
two nad wojskami specjalnymi. Francja wycofa
ła wszelkie wojska aby się bić pod Bir-Hakeim, 
zachowując tylko 4 do 5 tysięcy chłopa podczas 
gdv Anglicy mieli na Bliskim Wschodzie 600 ty
sięcy ludzi. Gen. de Gaulle wskazał następnie 
na postawę licznych agentów brytyjskich, lctó-
rzy stworzyli agitacje przeciwną interesom Fran
cji, mimo. że Francja gotowa była do układu, 
chcąc sobie zachować tylko dyspozycje nad pew
nymi bazami, jakie posiada Wielka Brytania a 
nawet Stany Zjednoczone. 8. maja wręczono ta
ka propozycję rządom Syrii ł Libanonu, które 
odrzuciły układy. Krótko po tym wybuchły zaj
ścia. kiedy bandy, uzbrojone w broń brytyjską 
zaatakowały odosobnione posterunki wojsk fran
cuskich. które zmuszone zostały do akcji obron-

11 Gen. de Gaulle stwierdził, że telegram Chur
chilla z 31. majà. który nazwał ultimatum, zo
stał mu wręczony w godzinę po odczytaniu go 
przez min. Edena w parlamencie brytyjskim. 
Nie daje się odpowiedzi na noty. opublikowane 
przez wręczenie jej adresatowi. Rozkaz wstrzy
mania ognia, dany został wojskom francuskim 
Już dzień przed tym. Gen. de Gaulle podał do 
wiadomości, że Francja jest gotowa do układów, 
ale tylko nad całością zagadnień, dotyczących 
całego świata arabskiego na Wschodzie. Sprawa 
ta nie obchodzi tylko Anglii, ale zabrały głos w 
tej sprawie także Stany Zjednoczone oraz Ro
sja. Sprawa ta może być sposobnością do współ
pracy międzynarodowej, przewidzianej w San -
F ancisco. Trzeba skończyć z dyktatami i kry
zysami. Naród francuski jest w zgodzie z rzą
dem i domaga się by szanowano jego godność, 
której gotów jest bronić. Gen. de Gaulle wyra

ził nadzieję, że uniknie się wszelkiego starcia 
(collision) między wielkimi mocarstwami i pod
kreślił, że trzeba zawrzeć pokój w interesie na
szej cywilizacji, gdyż przyszłość świata zależy 
od wzajemnych ustępstw i prawdziwego ducha 
solidarności międzynarodowej. Potrzeba pokoju 
i za\}frzemy go. 

Rosja uczyniła propozycje 
opierajijc się na postanowie

niach w Dumbarton Oaks 
i San Francisco 

Moskwa. — Agencją urzędowa sowiecka .,Tass" 
ogłasza, że komisariat dla spraw zagrąnicznych 
wręczył notę rządo,vi francuskiemu, brytyjskie
mu, Stanów Zjednoczonych i Chin z propozycja
mi w sprawie uregulowania zagadnienia Syrii 
i Libanonu. Rząd sowiecki oświadcza, że wyda
rzenia nie są w zgodzie z duchem postanowień, 
przyjętych w Dumbarton Oaks ani z celami kon
ferencji w San-Francisco, przewidującymi stwo
rzenie organizacji, ubezpieczającej zachowanie i 
bezpieczeństwo narodu i domaga się. by sprawę 
Syrii i Libanonu załatwiono w tym duchu. 

Glosy prasy 
Pary*. — Prasa omawia stanowczość oświad

czenia gen. de Gaulle i donosi, że sprawozdawcy 
prasy brytyjskiej, obecni na konferencji u gen. 
de Gaulle nie ukrywali zaambarasowania spo
wodowanego telegramem Churchilla. Prasa wy
raża nadzieję, że sprawa zostanie wkrótce zała
twiona wobec wielkiej wagi. jaką ma dla Euro
py harmonijna współpraca brytyjsko- francuska. 

Konferencja panarabska 
Kair. — W dn. 7. bm. zbierają się przedsta

wiciele państw arabskich. Przedmiotem dyskusji 
będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie. 

MADRYT. — Laval domaga się podobno, aby 
wysłano go do Francji. 

Rada Kontrolna Rzeszy obraduje w Berlinie 
Berlin. — W Berlinie zebrała się już 

po raz pierwszy Rada Kontrolna Rze
szy, która będzie rządem wojskowym, 
rządzącym w przeciągu kilku lat Niemęami. 
W skład Rady wchodzą: marsz. Zuków z 
ramienia Rosji, gen. Eisenhower z ramie
nia St. Zjednoczonych, marsz. Montgomery 
z ramienia Anglii i gen. Delatre de Tassi-
gny z ramienia F*rancji. 

Londyn. — Wypowiada tu się opinię, że 
zebranie się wreszcie w Berlinie Rady Kon
trolnej Rzeszy przyczyni się do ustalenia 
wspólnej polityki w traktowaniu Rzeszy. 

fPapicż o narodowym 
socjalizmie 

Watykan. — W przemówieniu, wygło
szonym do kardynałów Ojciec św. potępił 
,.szatańskie widmo narodowego socjalizmu" 
i dał wyraz zadowoleniu, że zostało ono po
konane. Papież podkreślił cierpienia katoli
ków niemieckich, którzy przeciwstawiali się 
idei hitlerowskiej, za co wielu księży kato
lickich wrzucono do obozów koncentracyj
nych. 

Ojciec św. stwierdził, że nikt nie może 
zarzucić Watykanowi, że na czas nie prze
strzegał przed narodowym socjalizmem; 
Ojciec św. powołał się na liczne enuncjacje 
i encykliki papieskie w tej materii. 

Mówiąc o prześladowaniu przez hitleryzm 
religii katolickiej w okupowanych krajach, 
Ojciec św. zaznaczył, że w samym tylko o-
bozie w Dachu przebywało 2800 księży pol
skich, z których uratowano tylko 800. 

Trudności polityczne 
we Włoszech 

Rzym. — Rokowania w sprawie utworzenia 
nowego rządu, obejmującego również przedsta
wicieli wyzwolonych terenów północnych, natra
fiają na trudności. Lewica wysuwa na stanowi
sko premiera Nenni, czemu sprzeciwi się pra
wica. Wielki widoki ma przedstawiciel kół u-
miarkowanych, chrześcijański demokrata Gas-
perri, obecny min. spr. zagr. 

Wybory w Czechach 
Praga. — Ogłoszono tu, że mniejwięcej za 6 

miesięcy odbędą się w Czechosłowacji powsze
chne wybory. 

Słowacja będzie złączona z Czechami federacją, 
przy czym rządowi centr. w Pradze podlegać 

będzie wojsko, polityka zagraniczna i skarb. 

Jednocześnie Rada ma ustalić przesunięcia 
wojsk poszczególnych mocarstw do wyzna
czonych im stref okupacyjnych. 

20 lat okupacji Rzeszy 
przez siły a mery ka saskie? 

Waszyngton. — Senator Russel, demokrata 
ze stanu Georgia oświadczył, iż amerykański© 
siły wojskowe będą przyznaną im strefę okupo
wać w ciągu 20 lat. 

Hosja i Japonia 
Dziwne przygotowania 

nad granicy mandżurską 
Waszyngton. — Donosi się, że Japonia zaczy

na okazywać zdenerwowanie w Mandżurii, ścią
ga wojska nad granicę rosyjską i posiada tara 
już 26 dywizji. — Ze swej strony Rosja zapo
wiada na czerwca manewry letnie w pobliżu 
Mandżurii. 

Podkreśla się, że wszystkie dotychczasowe 
„starcia graniczne" na tym terenie wydarzały si^ 
zawsze w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu. 

Narady sowiecko - chińskie 
Moskwa. — Ma tu przybyć nowy premier 

chiński Sung. Omówi on m, in. stosunek 
rządu centralnego w Clii nach do rządu ko
munistycznego w północnych Chinach. 

«leszcze 2 i pół miliona 
deportowanych w Niemczech 
Paryż. — Jeszcze 2 i pół miliona deportowa

nych cudzoziemców znajduje się w Niemczech, 
do których repatriacji czyni się przygotowania. 

Do Francji powróciło dotychczas milion osób 
z Niemiec. 

Sytuacja żywnościowa w Niemczech zaczyna 
się pogarszać. W rolniczych okolicach jest za
pasów na 5 miesięcy, a w obwodzie nad Ruhrą 
na 3 tygodnie. Przemysł nie pracuje, gdyż trze
ba go zmienić i przestawić z wytwórczości wo< 
jennej na pokojową, co może potrwać lata. 

Lot nad Atlantykiem 
co 6 minut... 

Amerykan -e wprowadzają w życie plan prze
sunięcia do Ameryki, a później na Daleki Wschód 
lotnictwa bombowego. Przewiduje się odlot z 
Francji 100 do 124 samolotów w ciągu dnia, czyli 
co 6 minut. 

Co miesiąc przeleci w ten sposób nad Atlant 
tykiem ok. 50 tys. personelu lotniczego. 

WASZYNGTON. — 15 rzeczoznawców skarbu 
amerykańskiego wyjechało do Niemiec, w celu 
poszukiwania zapasów złota, ukrytych prze* 
Niemców. 



Str. 2 N a r o d o w i e c  Nr. 13a« 

Tam — gdzie wykuwała się 
n i e z a l e ż n a  m y ś l  c h ł o p s k a  

Nie można się powstrzymać, by z okazji nie- cze dawna praca. Solarz Jednak stał na poate-
dawnego święta Ludowego nie wspomnieć wszyst- runku aż do wybuchu wojny. Później zaaresz-
kim członkom niezależnych organizacji młodzie-1 towali go Niemcy. Dziś los jego jest nieznany. 
ty wiejskiej, członkom Stronnictwa Ludowego 1 
sympatykom, o kuźnicy młodej, niezależnej my
śli chłopskiej, jaką był Wiejski Uniwersytet Lu
dowy w Gaci, w powiecie przeworskim. Powstał 
w chwili, kiedy reakcja opanowała całkowicie 
wszystkie dziedziny życia państwowego i, kiedy 
dostęp do szkół średnich i wyższych został mło
dzieży wiejskiej całkowicie odcięty, wtedy, kie
dy na łamach prasy spotykało sie powiedzenie 
tej treści: „Chłopi do wideł i gnoju, w szkołach 
są oni niepotrzebni". To samo odnosiło sie zre
sztą i do klas robotniczych. 

Mimo tak krytycznej chwili, do której dołą
czała sie również wielka nędza materialna wsi, 
powstał U. L. Powstał jedynie dlatego, że świa
tła młodzież wiejska, rozumiejąca doniosłość tej^ 
placówki, powołała go do życia niezależnym 
wspólnym wysiłkiem groszowych składek i bez
interesownie przepracowanych przy budowie 
własnego budynku dniówek. W intencji organi
zatorów leżało, by U. L. był dziełem i własno
ścią wsi, dlatego też postanowiono nie korzy
stać z żadnych funduszów i stypendiów. Chłop 
został już tylokrotnie oszukany i wyprowadzony 
w pole przez „wspaniałomyślnych" opiekunów 
i doradców, że raz nareszcie postanowiono wziąć 
zwoje sprawy w swoje ręce. Twórcy jego po
wiedzieli sobie: ,.Jeżeli coś robimy, to naresz
cie sami i niezależnie. Nie możemy dopuścić, 
by historia szycka powtórzyła sie raz jeszcze. 
(U. L. w Gaci był właściwie przedłużeniem U. L. 
w Szycach, który korzystał ze stypendium Zw. 
Nauczycielstwa Polskiego. W tym czasie jednak 
Z.N.P. znajdował sie pod wpływami sfer rzą
dzących, które wpływy swoje starały sie prze
nieść również i na U. L.). Nie możemy dopu
ścić do tego, by kierunek ideowy narzucano 
nam z góry". 

W imie czystości i niezależności idei wsi pol
skiej część wykładowców, z dyrektorem Igna
cym Solarzem na czele, przeniosła sie do Gaci 
po to, by pracować, by się nie ugiąć, by zwy
ciężyć. 

Wieś przeworska przyjęła Ich z otwartymi rę
koma, ofiarowała im strych, mieszkania nieopa-
lane i bez podłóg. Więcej dać nie mogła. Widać 
było jednak, że to co daje, daje z całego ser
ca. Wieś Gac ofiarowała Dom Ludowy jako sa
lę wykładową i w jesieni roku 1932 zaczął się 
pierwszy kurs niezależnego chłopskiego U. L. 
Słuchacze Jego rekrutowali się przeważnie ze 
wsi małopolskiej. Robili oni każdą niedzielę po 
50 km. 1 więcej, przynosząc z sobą suchy pro
wiant na cały tydzień. Słuchano z przejęciem 
wykładów, uczono się, dyskutowano i radzono. 
Postanowiono wybudować swój własny dom. Myśl 
została uwieńczona czynem, gdyż w roku 1935 
na gackim wzgórzu stał nie dom ale gmach, 
wartości kilkudziesięciu tysięcy zł. Dom, który 
był własnością myślącej młodzieży Wiejskiej ca
łej R. P., a owocem groszowych składek i ofiar
nej, bezinteresownej pracy młodzieży powiatów 
przeworskiego, łańcuckiego i sąsiednich. 

Na czwartym z rzędu kursie męskim w roku 
1935 (w lecie odbywały się kursy żeńskie) były 
już reprezentowane województwa: lwowskie, kra
kowskie, kieleckie, łódzkie, poznańskie i lubel
skie. Wszyscy słuchacze byli stypendystami po
wiatowych lub sąsiedzkich Związków Młodzieży 
Wiejskiej „Wici". 

Skromne rozmiary artykułu nie pozwalają mi 
na szersze omówienie tematu. Nie posiadam 
zresztą żadnych źródeł, skazany jestem na wła
sne wspomnienia z przed lat 9. Tak skromny o-
braz byłby jednak niezupełny, bez wzmianki o 
czołowej i świetlanej postaci tego dzieła, jaką 
była postać dyr. J. Solarza. On to starał się 
stworzyć i pogłębić samą koncepcję Uniwersy
tetów Ludowych w Polsce, jak to kiedyś uczy
nił w Danii Grundvig, twórca U. L-wych. So
larz starał się dojrzeć i odkryć elementy samo
rodne kultury wsi, przywrócić jej twórczą ak
tywność. W tym celu stworzył on odrębną teo
rię podejścia do wsi, gdyż jak twierdził: 

„Celowe i planowe oddziaływanie kulturalne 
na wieś, prowadzone przez szkołę i t. zw. oświa
tę pozaszkolną, a poczęte z jak najszlachetniej
szych intencji ludzkich i narodowych, było w 
bardzo spornym stopniu tragedią rezultatów w 
stosunku do trudów. Z „wyższością apostolską" 
szło się do nędzarzy ze słońcem do piwnic, z 
dobrym do świata zła i zabobonów, wojną krzy
żową nawracało się nie wiernych, przymusem 
zbawiało się, „okrzesywało się", urabiało ma
teriał na swoje podobieństwo. Był to oświecony 
absolutyzm, który zabił poczucie bycia kimś, u-
śmiercił twórczość, wychował naśladowców, spo
ty wcó w nowego dobra". 

Owoce jego pracy są Jednak wspaniałe. Absol 
wenci U. L. stanowili wszędzie ośrodki oporu 
przeciw najeźdźcy. 

W przyszłej Polsce U. L. mają wielką rolę 
do spełnienia. Rządek. 

Wieści z Polski 

Osiedlanie chłopów polskich 
na ziemiach zachodnich 

Akcja przesiedleńcza na tereny zachodnie przy
biera charakter masowy. Chłopi polscy obejmują 
poniemiecki© gospodarstwa. Według ricpełnych 
danych na śląsk Opolski przesiedlono dotych
czas około sześć tysięcy rodzin, z których poło
wa pochodzi z województw centralnych, reszta 
zaś składa się z repatriantów z za Bugu. Osad
nicy zamieszkali przeważnie na wsi. W najbliż
szym czasie ma być osiedlonych na śląsku Opol
skim siedemdziesiąt tysięcy rodzin. 

Z ponuË'ych dni 

Jeszcze o forcie Vll-mym w Poznaniu 
Niedawno podaliśmy kilka szczegółów - I ta historia skończyła się jak wszystkie inne. 

o strasznych przeżyciach Polaków, mal- Po pewnym czasie słuch o nich zaginął. Co się 
tretowanych w forcie VII. w Poznaniu stało nie wiadomo. Albo zostali rozstrzelani, al-
przez Niemców. Dziś kilka dalszych bo zakatowani, albo wywiezieni w głąb Niemiec. 
szczegółów. I LXJDZIE JAKO ŻYWY CEL 

„Krankenzelle" — cela chorych — była to ubi- — 
kacja, bez okna., o powierzchni osiem metrów | Mnie 1 kilku Innych wzięto do uprzątnięcia 
kwadratowych. Pod względem higienicznym to kantyny. Właściwie żałuję bardzo, że z grubsza 
najgorsza cela, oprócz niszy dla żydów przezna- była już oczyszczona. Zastałem tam murarza i 
czonej. Wpędzano tam wszystkich, którzy byli malarza. Murarz zatynkował dziury w ścianie 
chorzy. Obojętnie na co. Czy wrzody, czy zapa- j powstałe od wystrzałów i uderzeń flaszkami, 
lenie płuc, czy żołądek, czy nerki, czy zbytnie Odprysków tynku było bardzo wiele. Makabry-
zawszawienie. Wszystko jedno. czne wrażenie robiły krwawe plamy na ścianie 

Wpychano ich tam i właściwie najmniej się 1 krew skrzepnięta na podłodze. Musieli znowu 
interesowano później tą celą. Najwyżej jeśli ktoś kogoś katować. Było rzeczą powszechnie wiado-
umarł, to wynoszono zwłoki. Baliśmy się tego mą że w czasie uczt wyciągali z cel więźniów do 
szpitala obozowego bodaj najwięcej. Prawie kantyny znęcając się nad nimi w okropny spo-
nikt nie wychodził stamtąd żywy, a gdy wyszedł, sób. Stawiali ich sobie jako cel do rzucania bu
to z tak nadszarpniętymi nerwami, że robił wra- telkami, -a wreszcie do strzałów rewolwerowych, 
żenie człowieka obłąkanego. Gdy któryś stracił przytomność, wyrzucono ska-

Pewnego dnia pod wieczór rozległo się dziwne ; towanego na korytarz, gdzie konał lub męczył 
szczekanie psa przy akompaniamencie wrzasków, do rana, aż go ranna straż wrzuciła do celi. 

Wyszedłem z kantyny na korytarz, wynosząc 
puste butelki i zetknąłem się z tragicznym po
chodem. 

Stan przemysłu drzewnego 
Centrala Przemysłu Drzewnego, która zarz^r 

dza wszystkimi poniemieckimi i bezpańskimi f»-< 
brykami obróbki drzewa i pod której kontrolą 
znajduje się cały przemysł drzewny, stwierdziła, 
ii zakłady przemysłu drzewnego znajdują sio 
naogół w dobrym stanie i liczba przedsiębiorstw 
przemysłu drzewnego jest w niektórych woje-* 
wództwach bardzo pokaźna, przy czym znaczny 
procent zakładów rozporządza ilością surowe« 
i licznymi kadrami specjalistów. Tak np. w wo
jewództwie pomorskim znajduje się 68 przedsię
biorstw przemysłu drzewnego, a na śląsku jesC 
170 tartaków, 60 zakładów obróbki drzewa i fa
bryk mebli oraz 450 drobnych warsztatów. Prze* 
ważająca większość zakładów już pracuje, reszta 
zaś wkrótce przystąpi do produkcji. 

Województwo wrocławskie 
Na terenie województwa organizuje się adml* 

nistrację polską. Istnieją okolice, w których po 
ucieczce Niemców i ewakuacji pozostało tylko 30 
procent ludności. 

Ze względu na zniszczenie Wrocławia, woje-
woda p. Kwiatkowski jako tymczasową siedzibo 
władz wojewódzkich wyznaczył Lignicę. 

Wrocław jest zniszczony w 60 proc., przy czym 
szczególnie ucierpiało centrum miasta. Przed
mieścia sg mniej zniszczone. Wrocław liczył w 
okresie wojny, łącznie z robotnikami cudzoziem
skimi milion mieszkańców. Obecnie przebywa w 
mieście 60 tys. ludzi, w czym 40 tys. Polaków. 

ryków, śmiechów i odgłosów uderzeń. Hałas 
ten i tumult zbliżał się szybko. Odsunęliśmy 
trochę klapę „judasza" i przez szparę przyglą
daliśmy się potwornemu widowisku. 

Dwaj żydzi z pętlą na szyi biegli na czwo
rakach, a za nimi rozradowana czereda gesta
powców kopiąc i bijąc nieszczęśliwych. Kazano 
im szczekać i wyć. Stąd też ciągle, niesamowite 
szczekania. 

Mówiono im, że są psami 1 traktowani jak 
psy, a na pewno i gorzej. Jednego bodaj nazy-

Czterech więźniów niosło na ramionach ciało 
starca. Spodnie poszarpane, bez marynarki, ka
mizelka rozpięta. Widać było ' zakrwawioną ko
szulę. Siwa głowa bezwładnie przechylona na 
bok. Przy ustach widać było skrzepniętą krew. 
Oczy wpół przymknięte. Twarz wpadnięta, wo-

I skowa. Na wysokim czole zaskorupiona rana. 
Człowiek ten musiał być szczupły i wysokiego 
wzrostu. Widziałem go przez kilka sekund w 

kano Karo, drugiego Bello. Umieszczono ich w czasie mijania się. Ale ten smutny kondukt ut 
małej wnęce pod schodami o powierzchni naj- ; kwił mi w pamięci dokładnie. Zdawało mi się 
wyżej dwu metrów kwadratowych. Rzucono ; przez moment, że są to zwłoki profesora Uni-
garść słomy. Nisza nie miała oczywiście nie tyl- | wersytetu Poznańskiego K. Ale mogło to być 
ko okna i pieca, ale także żarówki. Siedzieli i tylko złudzenie. Wynieśli go za jedną z wew-
więc w ciemnościach. Kubła również im nie da- : nętrznych bram kazamat i rzucili na śnieg... 
no. Poco psom kubeł? | — Raz wpadli w nocy pijani gestapowcy i za-

,Nauczono" ich, że gdy któryś z gestapowców • częli nas walić. Uwzięli się szczególnie na jakie-
zagwiżdże lub zawoła mają szczekać. Gdy kie- goś kupca. Tłukli go ile wlazło. Kazali mu się 
dykolwiek wyprowadzono ich z celi, czy do u- czołgać i wskakiwali na niego. Kopali, bili po 
stępu wieczorem, jeśli był czas na to, czy po twarzy, po głowie. Wreszcie nerwy odmówiły 
posiłek, musieli biec na czworakach z pętlą na j mu posłuszeństwa i oddał kał. I wtedy kazali 
szyi. Przykry był to widok. Zarośnięci, brudni mu zjeść. I tak długo go maltretowali, aż zjadł, 
i tak nieludzko poniżeni. ku wielkiej ich uciesze. 

• Skład nowego zarządu głównego Czerwone
go Krzyża jest następujący: Przewodniczący: 
gen. broni Szeptycki, gen. sekr. : Tarnowska; 
skarb.: wice-minister Gebartowski; kierownik 
wydziału sanitarnego: dr. Szejnach; kierownik 
wydziału aprowizacyjnego: ks. Oraczewski; kie
rownik wydziału propagandy: Zofia Nałkowska 
oraz członkowie zarządu dr. Kaczanowski, inż. 
Miller i prof. Szymanowski. 
• Zespół artystów radzieckich, przybył na 

gościnne występy do Warszawy. Zespół bawił ^ 
przedtem w Krakowie i Łodzi. W imieniu pol » l 
skich kół muzycznych przemówił kompozytor 
Wieniawski, który podziękował gościom za ich 
występy i prosił, aby częściej odwiedzali War
szawę. 
• Zw. pisarzy, dziennikarzy i artystów żydów 

urządził w Łodzi pierwszy „Piątek Literacki'" 
poświęcony literaturze i krytyce literackiej.Słowo 
wstępne wygłosił dr. Gris. Następnie znana pi
sarka żydowska, Rachela Auerbach, odczytała 
parę fragmentów ze swoich wstrząsających 
wspomnień z ghetta warszawskiego. 
• Z Janowa Lubelskiego wyruszył transport 

60 rodzin chłt pów małorolnych i bezrolnych 
skierowanych na osadnictwo do Prus Wschod
nich. gdzie otrzymają ziemię. Niektóre rodziny 
zabrały ze sob i inwentarz żywy i martwy. 
• Na teren e lubelszczyzny intensywnie od

budowuje się palone i zburzone podczas wojny 
wsie. Związek Samopomocy Chłopskiej wydal 
na cele odbudowy 2.387 rodzinom pogorzelców 
22 tysiące metrów sześciennych budulca. 
• W Makowie podhalańskim odbył się pcw 

grzeb osiemnastu ofiar walki o wolność ojczy
zny poległych z ręki zbirów hitlerowskich. W 
pogrzebie wzięły udział tysięczne tłumy ludności 
miejscowej. 
• Specjalny sąd karny w Poznaniu na sesji 

wyjazdowej w śremie rozpatrywał sprawę Volks-
deutscha, Stefana Pietrzyka, który wydał w rę
ce Gestapo obywateli polskich Golimowskiego i 
Owczarka, Zostali oni obaj straceni. Sąd skazał 
Pietrzyka na karę śmierci. 

Londyn, stolica zwycięskiej Anglii, leczy swe 
rany i wraca do normalnego życia. Nocą płoną 
znów latarnie i na ulicach wre wielki ruch. Nie 
ttaki jeszcze, jak przed wojną, ale jaka różni
ca z tym, co działo się w czasie wojny. 

Noce dawniejsze: spóźniona sprzedawaczka za
pałek na narożniku ulicy, odblask świateł latar-
nianych na wilgotnym chodniku, wielkie rekla
my świetlne na końcu Shaftesbury Avenue, nie
przerwana struga błyszczących luksusem wozów, 
portierzy w liberiach z złotym obszyciem u wej- ^ 
ścia restauracyj oraz echa jazzów i kwiaty w, • 
butonierkach ubrań. ( s 

Potem wojna 1940 r. I noce londyńskie stały , -
się straszne. Podczas tygodni i miesięcy, ciągłe 
naloty samolotów nieprzyjacielskich, pożary, 
nieustanne strzały artylerii przeciwlotniczej. E-
wakuowano dzieci. Ci, którzy mogli opuścić Lon
dyn, wyjechali. Inni, ogromna większość, nau
czyli się sypiać, jako tako, w schronach, niero-
zebrani, zaopatrzeni w maskę gazową i butelkę 
herbaty. Wychodząc, znajdowali dom swój znisz
czony, dzielnicę swoją w płomieniach. 

Po wygraniu bitwy o Anglię, odetchnięto z 
ulgą. Ale nastały nowe doświadczenia. Inżynie
rowie niemieccy wynaleźli „V-l". I od nowa skie
rowano się do schronów. Ci, którzy nie chcieli 

'-'Miiałiiwiifi* iaiiiHitianiii£ Noce 
I londyńskie j 

w okresie wojny | 
aiiiiianaiiBHiiiBiiiHiiiBiiiiiiiii •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii 

strój wieczorowy, który zawsze prawie obowiązy
wał, nie był już noszony. Smoking, wydelkoltowa-
na suknia w fotelach, wywołałyby skandal. Tutaj, 
jak wszędzie panował mundur. Jeden widz na 
dwóch był umiarkowany. Pary zmilitaryzo
wały się i młoda dziewczyna, towarzysząca urlo-
pnikowi, miała naszywki na rękawie i na pier
siach lub na ramieniu, znak przydziału służbo
wego. W przerwie podawali kawę z mlekiem i 
ciastka. 

Około godziny 9-tej, po trzech zwrotkach „God 
opuścić swojego łóżka, słyszeli rodzaj ponurego save the King", wszystko było skończone. Być 

w,-»,>v^/ir7Q/v«r »Hai» może, pośpieszywszy się, uda się gdzieś znaleźć mruku piekielnej maszyny, dochodzący zdała, 
potem zwiększający się i nagle milknący. Czy 
latająca bomba znajduje się tuż nad głową? Li
czono do pięciu, potem do dziesięciu i... nastę-
wał straszliwy huk. ,,V-1" nareszcie opadł. Lecz 

Ignacy Solarz z zawodu inżynier rolnictwa był j leżący w łóżku żył jeszcze i liczył dalsze bomby. 
uwielbiany przez myślącą, radykalną młodzież Do rana nadleciało ich kilka tuzinów. 
wiejską, zorganizowaną w „Wiciach". On i re- Te nocne trwogi skończyły się z zwycięskim 
daktor „Wici" J. Niecko położyli kamień wę- pochodem wojsk alianckich. 
gielny rozwoju ideologicznego wsi polskiej. Dopiero niedawno temu, około końca grudnia, 
Szczególnie Solarz, który przez osobisty kon- I nieśmiałe złagodzenie zaciemnienia poraź pierw- i go, „lokalu wyobraźni", w którym mogliby wy 
takt ze słuchaczami i nadprzyrodzony wprost | szy rozjaśniło nieoo ciemności. Tu i owdzie, na I pić jeszcze pół litra ciemnego piwa 

otwartą jeszcze knajpę włoską, w której zjeść 
możnaby sandwich. Ale trzeba było śpieszyć się, 
bo zamykają. 

Kina również wygnały ostatnich swoich klien
tów. Taksówki, na każdy dzień otrzymujące o-
graniczoną rację benzyny, dawno już zniknęły 
z ruchu. Autobusy stały się rzadkie. 

Niebawem, w okolicy Soho jedynymi przecho
dniami byli wojskowi, szukający, nie znajdując 

dar słowa śmiało rzec można dokonywał pod-1 głównych arteriach, zapalono 
czas tych 4 miesięcy cudów. 

Nie brakowało mu i wrogów. Rzeczą normal
ną że ci rekrutowali się przeważnie z systemu 
rządzącego, sporo ich jednak było i w S. L. 
Ci bali się młodzieży zdecydowanej, uświado
mionej swego zadania i celu, śniła im się jesz-

w latarniach nikłe 
światełka, 

Słabe oświetlenie pozwalało wówczas na przej
ście głównymi ulicami bez trudu. Lecz nad mia
stem ciągle panował cień. 

W okresie wojny rytm życia zmienił się. 
Przedstawienia teatralne rozpoczynały się o 

kwadrans po 6-tej. Teatry były przepełnione.Lecz 

Ostatni przechodnie wracali do domu metrem. 
Czekał ich tam niespodziewany widok. Peron za
pełniony jest śpiącymi, którzy nie ruszali się 
prędzej, jak o świcie. 

Kiedy nastąpiło pierwsze bombardowanie, nie 
było jeszcze przewidziane, że tunele metra słu
żyć będą za schrony. Tymczasem w chwili nie
bezpieczeństwa, rzuciły się do nich tłumy ludzi, 

bez biletu, odmawiając wyjścia. Odtąd metro 
stało się schronem przeciwlotniczym dla wielu 
tysięcy ludzi i to schronem doskonałym. Linie 
podziemne przechodzą bowiem bardzo głęboko* 
tak, że windy przypominają raczej kosze wyciąg 
gowe w kopalniach. 

Ludzie, spędzający noc w podziemiach metrą. 
zajmowali swoje miejsce często już przed godziną 
7-mą. Na plecach mieli ogromny zwój kołder, 
często nawet materac. Były to przede wszystkim 
kobiety z ludu, dzieci, starcy, nieraz pary, któ* 
re na asfalcie zaścielały sobie łoże małżeńskie. 
Do dyspozycji nocujących w metrze były także 
2-piętrowe łóżka, takie, jakie we Francji służą 
do przewożenia rannych w zaimprowizowanych 
pociągach sanitarnych. Na wielu stacjach stały 
wielkie kotły napełnione gorącą herbatą, przy* 
gotowane dla nocnych gości. 

Nie kładli się ani odrazu. Przychodzący stale, 
mieli k*>cik „rezerwowy". Wymieniano między 
sobą wizyty i mrs. Smith oraz Mrs. Brown roz* 
mawiają, robiąc na drutach lub cerując, z k®< 
peluszem na głowie. 

Około 9-tej lub 10-tej, rozmowy milkły. Sen 
wszystkim zamykał powieki. Pociągi zaś nadal 
przejeżdżały z hałasem, przypominającym grzmo® 
i sunęły wzdłuż tuneli. 

Dlaczego ludzie ci sypiali w podziemiu? 
Wielu z nich straciło mieszkanie, na skutek 

bombardowania. Nie byli jednak pozbawieni da
chu nad głową, gdyż żaden Anglik nie był ska* 
zany na ulicę. Lecz może woleli rodzinną prawie 
atmosferę tunelu, aniżeli przygodną kwatero, 
często oddaloną, którą im wyznaczono? A może 
pamiętali jeszcze tak żywo wrażenia bombardo
wania, że tylko w podziemiu Londynu czuli sie 
bezpieczni? Może też — i to jest najprawdopo* 
dobniejsze — postępowali tak z przyzwyczajenia, 
nabytego podczas złych dni, podobni do tych. 
którzy przyzwyczaiwszy się do snu na twardym 
podłożu, nie mogą już zasnąć w miękkim łóżku. 

Północ. Głęboki sen owładnął „ludzi podziemi 
! nych". Na dworze pada deszcz. Nagle, z oddali. 
I dochodzi odgłos wybuchu. To „V-2" opadł 

gdzieś, „na południu Anglii^. 

! Takie to były „noce wojenne" Londynu. Dziś 
I należą już do przeszłości... 

Eliza OKZESZKOWA 

teoria 
i smutna praktyka 

98) (Ciąg dalszy). 
Nigdy bowiem dotąd nie przychodziło mu 

na myśl, aby w charakterze jego mogła 
znajdować się straszna wada okrucieństwa. 

Do wady tej nie poczuwał się wcale i był 
nawet pewnym, iż jej nie posiada. To też 
z przeświadczeniem o zupełnej w tym ra
zie niewinności, ozwał się bez najmniejszej 
skruchy w głosie: 

— Nic a nic nie pojmuję, co się stało 
Kornelce. 

Pani prezesowa, z flakonem kolońskiej 
wody w ręku, wyprostowała się jak stru
na. 

— Co się stało? co się stało? — zawo
łała, obie ręce rzucając w powietrze — nie 
pojmujesz, co się Kornelce stało, luDy, ko
chany zięciu! To bardzo niedobrze, że tego 
nie pojmujesz! To mnie wcale a wcale nie 
cieszy! To mi wcale a wcale dobrej wróż
by dla szczęścia mojej córki nie daje! Po
winieneś pan pojmować, koniecznie powi
nieneś pan pojmować! Dobry mąż pojmuje 

zawsze swoją żonę i gdy ona płacze nad 
tym, że jej odmówił powozu i koni, nie py
ta jej o zdrowie! Pytaj o zdrowie pacyen-
tów swoich, luby, kochany zięciu, ale nie 
żony twojej, która płacze nad tym, że jej 
odmawiasz powozu i nędznej pary koni! 

Po tym wylewie słów pani prezesowa po
chyliła się znowu nad córką, a doktór Wła
dysław wzruszył ramionami i patrzył na 
Kornelię tak, jakby oczekiwał i spodziewał 
się po niej, iż wnet energiczny zaniesie pro
test przeciwko słowom matki swej, tchną
cym, wedle rozumienia jego, najwyższą nie
sprawiedliwością. 

Ale postawa młodej małżonki, w znęka
niu rzucona na poduszki kanapy, zdawała 
się słowom tym przytakiwać raczej, niż za
przeczać, a twarz jej pozostawała wciąż 
pod przysłoną białej chusteczki, z za której 
od czasu do czasu wymykały się grube łzy. 

I była dosyć długa chwila powszechnego 
milczenia, przerywanego tylko niezrozumia-
łem, lecz burzą brzemiennem szemraniem 
pani prezesowej i monotonny odgłos wyda-
jącemi łkaniami Kornelii. 

Doktór Władysław stał, jak wryty, na 
miejscu, zdumiony, zmartwiony, przerażo
ny niemal tymi zastraszającymi w istocie 
symptomatami, które pojawiły się tak na
gle w domowym pożyciu jego; ale, przy
znać należy, wcale nie przygnębiony. Wy
glądał on przeciwnie dosyć hardo, a nawet 

lekko zarumienione policzki jego i spojrze
nia, jakie rzucał na teściową, okazywały 
widoczne postanowienie niepoddania czoła 
gromom. 

Pochylił się nad żoną i bardzo uprzejmym 
głosem przemówił: 

— Kochana Kornelko! dlaczego płaczesz? 
— Kornelko! — powtórzył — czy powiesz 

mi, dlaczego płaczesz? 
Kornelia nie odpo\M»adała. 
— Kornelio! — wymówił mąż, zupełnie 

już stanowczym głosem — proszę cię, abyś 
powiedziała, dlaczego płaczesz ? 

Tym razem młoda małżonka odjęła chu
steczkę od oczu i, nie patrząc wcale na 
męża, odparła tonem niedopuszczającym 
odpowiedzi: 

— Dajże mi pokój, Władziu! — poczem 
znowu twarz zasłoniła. 

— Kornelko — mówiła pani prezesowa, 
schylona nad córką — lubę, kochane dziec
ko moje, odpowiedz mężowi! trzeba mu 
przebaczyć, moja córko! on mężczyzna, a 
do tego, jak przekonałyśmy się teraz, męż
czyzna, nieumiejący cenić skarbu, jaki w 
tobie posiada, ani pojąć potrzeb i pragnień 
kobiety dystyngowanej ' dobrze urodzonej. 
Cóż robić? taki to los nas kobiet... Prze
mów do męża, lube dziecię, i powiedz mu 

.sama, że nie przestaniesz cierpieć i płakać, 
dopóki nie będziesz miała powozu i pary 
koni! 

Kornelia nie odpowiadała, ale zato na 
twarzy jej męża zjawiły się pewne znaki, 
zwiastujące, iż cierpliwość jego miała się 
ku końcowi. 

Z miną człowieka, który tylko co obin 
dził się ze snu, lub po długiej przejrzał śle
pocie, popatrzył on jeszcze chwilę na dwie 
kobiety, poczym wyciągnął ramię po kape
lusz swój, umieszczony na poblizkim stolec 
Z tym kapeluszem w ręku i wyrazem wiel
kiej stanowczości na twarzy, zwrócił się dal 
swej teściowej i rzekł: 

— Jestem pewny, że Komelka przestanie 
płakać wprzód, nim znajdzie się w posia* 
daniu powozu i koni, których, na teraa 
przynajmniej, bez nadwyrężenia interesów 
moich, dostarczyć jej nie mogę. 

Co zaś do cierpienia, nie widzę do niego 
żadnej rozsądnej przyczyny, ani też wiem* 
co jest powodem nagłego rozkwilenia się 
Kornelki. Dlatego oddalam się i proszQj 
Kornelkę, aby przez czas mojej nieobecno
ści zastanowiła się nad wszystkiem, co się 
stało, i wróciła do zwykłego swego humo
ru, który czem został zachwiany, prawdzi
wie nie wiem, tembardziej, że ona sama po
wiedzieć mi o tem nie chce... 

To rzekłszy, doktór Władysław skierował 
się ku drzwiom i, nie zważając na piorunu* 
jące wejrzenia, jakiemi osypywała go pa-» 
ni prezesowa, opuścił pokój. 

(Ciąg dalszy nastąpi) ^ 
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Dlaczego wymienia s e bilety bankowe? 
Adres: „NARODOWIEC" Lens (P. de C.) 
101, rue Emile Zola. — Nr. tel.: Lens 227. 
Poczt. Konto Czekowe: C.C. LITJ,F, 16657. 

Pomoc jeńcom 

i deportowanym 
IX) administracji „Narodowca" wpłacili 

na ten cel: 
Pan Szymczak z Choisy le Roi 100 fr.; 

Halinka Biegańska z Lens, z okazji złoże
nia egzaminu 60 fr.; p. Fr. Heindrych z 
Beffes (Cher) 100 fr. 

Dotychczas wpłacono do „Narodowca" 
na deportowanych 33.874 fr. 

ECHA DMA 

Na pytanie to minister skarbu, p. Ple
ven, dał następującą odpowiedź: 

1) Bilety zniszczone lub z jakichbądź 
przyczyn nieprzedstawione do wymiany, 
staną się własnością państwa. 

2) Wymiana służyć będzie równocześnie 
do stwierdzenia stanu majątkowego. 

Trudno powiedzieć, o ile państwo będzie 

mogło zmniejszyć swój dług w Banku 
Francji na skutek tego, że bilety zniszczo
ne, zachowane przez wroga lub w sposób 
nieprzepisowy przechowywane zagranicą, 
skradzione lub zarobione nieuczciwie nie zo
staną przedstawione do wymiany i staną 
się nieważne. Ogólna wartość banknotów 
tych kategorii, zostanie odciągnięta od su-
my ogólnego obiegu banknotów, co wyj-

Młodzi Niemcy zatruci jadem hitleryzmu 

it Murzyni w dalekiej Afryce tęslcnią za 
zdobyczami cywilizacji europejskiej. , Czu
ją nam się bliżsi, skoro np. nabędą staro
modny kapelusz, którego w Europie niktby 
nie kupił, lub nauczą się tańczyć walczyka 
lub śpiewać jedną z naszych dawnych me
lodii. Takie oto są ich gusta... 

Gdybyśmy jednak któregokolwiek z mu
rzynów z głębi puszcz afrykańskich prze
nieśli nagle do Europy, biedak zdziwiłby 
Bię wielce. Otóż usłyszałby znane sobie 
dzikie melodie murzyńskie w muzyce jaz
zowej. A jakie oczy zrobiłby, widząc nas 
Europejczyków, tańczących „swing", czy
li naśladujących tańce.... murzyńskie. I 
biedny murzyn nie wiedziałby, co właści
wie jest europejskie: muzyka z „Wesołej 
Wdówki" czy też dzika melrodia jazzowa. 

G-iïy ta „wymiana" pójdzie dalej dotych
czasowym tempem, to za pewien czas wszy
scy murzyni w Afryce tańczyć będą wal
czyki i polld, czując się „prawie" Europej
czykami. Zapomną o swoich dzikich tań
cach, które za to umieć będzie każdy sza
nujący się Europejczyk.... 

Nieprawdziwa dekla
racja „Centraliiega 
Związku Polaków" 
Tak zwana ideowa deklaracja ,,Central

nego Związku Polaków" (organizacja Ba
rana - Kawałkówskiego) zaczyna się od 
słów: 

,, Organizacja ta obejmuje wszystkie 
Związki Polskie i ponad 2.000 stowarzy
szeń z pięciuset ośrodków polskich we 
Francji". 

Zdanie powyższe zawiera zupełną nie
prawdę, obliczoną chyba na to, by zrobić 
wrażenie na tych, którzy prawdy nie znają. 

Na Wychodztwie każdemu wiadomo, że 
pięć największych Związków wychodźczych 
skupionych w Zjednoczeniu Polskich Stowa
rzyszeń Katolickich we Francji nie przy
stępuje do ,,Centralnego Związku Polaków" 
i ogłosiło już w tej sprawie deklarację. 

Ponadto stwierdzić należy, że nikt z „de
legatów" (czytaj nominatów) nie miał pra
wa deklarować swojego przystąpienia do 
Centralnego Związku Polaków, gdyż spra
wa ta nie była wogóle rozpatrywana na zja
zdach w poszczególnych związkach i orga
nizacjach, które to dopiero uczynią. 

Wiadomo nam dalej już teraz, że za 
przykładem ,,Z jednoczenia" pójdą także 
niektóre inne Związki. 

„Weźmiemy udział 
Korespondent wojenny Roger Baschet, 

pisze w „L'Aube": 
„Młodzież niemiecka nie złożyła broni. — 

Wielu Niemców, których nasze zwycięstwo 
uwolniło od trosk wojennych, od bombar
dowań i Gestapo, uważa się za szczerych, 
objawiając swą sympatię dla nas, lecz po
dobni są do ludzi, którzy w chwili topienia 
się, uczepili się pierwszego z brzegu rato
wnika, nie dociekając, czy chodzi o przy
jaciela lub nieprzyjaciela i obdarzyli go pe
wnego rodzaju nierozważną wdzięcznością. 

Inni tymczasem, niczego nie chcą niko
mu zawdzięczać i walczą dziko przeciw za
lewającemu ich elementowi: są to młodzi, 
mniej fałszywi i mniej przezorni, niż ich ro
dzice. Dzieci od 5 do 12 lat nie ukrywają 
swej nienawiści dla żołnierzy w mundurach 
kaki, których nauczono ich nienawidzieć i 
przyjmują ich nieraz kamieniami a nawet 
granatami. Co do chłopców i dziewcząt, li
czących od 13 do 20 lat, są oni w posiada
niu solidnych argumentów antyfrancuskich 
i manifestują swe uczucia, nieraz z wprost 
niezwykłą popędliwością. 

W oberży wiejskiej, pewnego dnia wszczę-

w walkach Jaatra". 
liśmy rozmowę z młodym Niemcem, który 
oświadczył nam z wyzywającą miną, iż ani 
Hitler, ani .nazizm nie umarli, i że wszyscy 
dobrzy Niemcy liczą na nieuchronną wojnę 
między Aliantami, aby ponownie chwycić 
za broń. 

— Czy chcecie lub nie, dodał, w jutrzej
szych walkach weźmiemy udział silniejsi, 
niż kiedykolwiek, pod dowództwem naszego 
Fiihrera. 

Powoli rozpalał się i niebawem wykrzyk
nął z prawdziwie germańskim gniewem: 
„Narodem, którym gardzę najwięcej w 
świecie, są Niemcy ostatnich lat. Jest to 
kraj tchórzów, który nie umiał walczyć do 
końca; kraj zdrajców." 

Takie jest dzieło, które Hitler określił w 
ten sposób: „Moim jedynym celem jest wy
robienie z nazistów młodzieży gwałtownie 
działającej, dumnej, nieustraszonej. Oto, do 
czego dążę". Oderwał dzieci od rodziców, 
aby wpajać w nich nienawiść i okrucień
stwo i aby uchronić ich od przystępu sła
bości i litości. Ze starszych zrobił SS, pod
czas gdy najmłodsi stanowili złe ziarno, 
które kiełkowałoby na polach przyszłej Eu
ropy, cokolwiekby zrobiono". 

dzie na korzyść wartości franka. W Belgi! 
około 10 proc. biletów nie zostało przedsta
wionych do wymiany i o tyle zmniejszył 
się obieg banknotów. We • Francji odsetek 
ten będzie zapewne mniejszy. 

Wymiana biletów bankowych ma na ce
lu także umożliwienie stwierdzenia stanu 
majątkowego obywateli we Francji, co jest 
ważne dla projektowanego podatku mająt
kowego i od wzbogacenia się. Przez wymia
nę stwierdzona zostanie część gotówkowa 
posiadanego przez obywateli we Francji 
majątku i dlatego trzeba równocześnie 
zgłosić wszelkie bony skarbowe i im po
dobne papiery wartościowe państwowe, któ
re zostaną. 

Minister stwierdził następnie, że każdy 
otrzyma całkowitą sumę w nowych fran
kach, jaką przedstawi do wymiany w sta
rych banknotach, jednakże na początek, 
aby nie zabrakło banknotów gdziekolwiek! 
trzeba je było równo rozdzielić i każdj 
składający otrzyma najwyżej 6.000 fr. > 
3.000 fr. na każdego członka rodziny, zna j' 
dującego się na jego utrzymaniu a reszta 
przedstawionych do wymiany pieniędzy za* 
trzymana będzie za pokwitowaniem, WZÎJV-
mian za które, po 16 czerwca każdy wy. 
mieniający otrzyma resztę w nowych ban* 
knotach. 

LOJALNA WYMIANA 

Hitlerowskie 

Bio Czytelników 
Na innym miejscu zamieszczamy w ję-

zvku francuskim odezwę Stow. „Les Amis 
de la Pologne" skierowaną do społeczeń
stwa francuskiego. Czytelnikom naszym 
polecamy przedłożyć numer dzisiejszy z 
odezwą swoim przyjaciołom i znajomym 
francuskim, patronom itd., aby ich zapo
znać z działalnością instytucji, zasłużonej 
wielce na polu pogłębienia znajomości spraw 
polskich wśród społeczeństwa francuskiego 
i przyjazni do Polski. 

Usty Czytelników 
Teszcze do dziś otrzymujemy listy od na

szych przedwojennych czytelników, rozsia
nych po różnych stronach Francji. Wszy
scy oni z wielką radością witają „Naro
dowca". Podobną tadość ujawniają wraca
jący obecnie jeńcy woienni. Oto co nam pi
sze m in. p. J. B. z Barlin: 

witam Szanowną Redakcję „Naro
dowca" i podaję mą rękę spracowaną po 
pięciu latach niewoli niemieckiej. Ści
skam Wasze dłonie. Wróciłem szczęśliwie 
na teren francuski. Jako stary abonent 
gazety polsko - robotniczej często o niej 
marzyłem. Jak wjechałem w te progi sta
rałem się moją gazetę „Narodowiec" od
naleźć. Gdy ją dostałem w ręce, czytam 
znów z wielkim zaufaniem". 
Dziękujemy za słowa powitania i ze swej 

strony witamy naszego rodaka, życząc mu 
jaknajlepszego ułożenia się życia po tylu 
latach udręki. 

Stojąc w obliczu zupełnej klęski, Niemcy od 
dłuższego już czasu przygotowali swój ,,ruch 
podziemny" jak również i możliwości działania 
z poza granic Rzeszy. 

W tym celu, z właściwą sobie metodycznością 
i planowością maniacką „odkomenderowali" oni 
ludzi, którzy mają przygotować raz jeszcze od
wet, według zasady ,,do trzech razy sztuka...", 
oraz odnowić przetrzebioną sieć agentów nie
mieckich zagranicą. 

Parę ciekawych szczegółów dotyczących tej 
akcji ,,ustawiania ludzi" pod rozmaitymi pokryw
kami opublikował niedawno szwajcarski tygod
nik ,,Weltwoche". I tak mianowicie gazety nie
mieckie nadały w styczniu tego roku wiele roz
głosu faktowi, że w walkach pod Łodzią poległ 
„śmiercią żołnierską" wysoki urzędnik Minister
stwa Propagandy — Heinz Rahowsky — który 
jako „ochotnik" udał się na front Wschodni. Po
śmiertnie został on odznaczony kawalerskim or
derem żelaznego Krzyża z mieczami. 

Niedawno temu jednak, tenże sam Heinz Ra
howsky, jako Karl Brunner, widziany był w Bar
celonie, gdzie gwałtownie usiłował zaopatrzyć 
się w paszport południowo-amerykański — na
rodowość nie odgrywała dlań roli — by wyje
chać do Argentyny lub Brazylii. 

W innym wypadku Standarten Führer SS., 
Rudolf Steifel, oficer Gestapo w Pradze, miał 
jakoby zostać zabity w czasie nalotu lotnictwa 
alianckiego na Monachium, dokąd zawezwany zo
stał służbowo. „Zwłoki" jego zostały sprowadzo
ne do Pragi, wypraw ono mu wspaniały pogrzeb 
z kupą wieńców i długimi mowami. Wszystko 
to działo się również w styczniu. 

Tymczasem pod koniec marca ten sam osobnik 
pojawił się w Buenjs Aires z paszportem por
tugalskim na nazwi3«co Malades. 

W szeregu innych wypadków — jak stwierdzi
li korespondenci „Weltwoche" w Niemczech — 
ludzie, którzy „zginęli ' — na froncie Wsehod-
nim czy też na skutek bombardowań, odnajdują 
się w innych częściach Rzeszy, głównie na Po
łudniu, by tam pod przybranymi nazwiskami, 
pod ochronną pokrywką stworzonej przez siebie 
legendy prowadzić akcję agitacyjną i werbunko
wą. To też — jak piszą ci sami korespondenci 
— na wiadomość, iż jakiś nowy dygnitarz „zgi
nął na polu chwały", ludzie mrugają do siebie 
porozumiewawczo i mówią: „Aha. zginął... No, 
no, zobaczymy kiedy i gdzie się odnajdzie..." 

Jest to przysłowie francuskie: „Partir c'est 
mourir un peu" — ..Wyjechać to w pewnym 
sensie umrzeć" „Mourir c'est partir" — „Um
rzeć, to po prostu wyjechać..." mogą mówić te
raz Niemcy. Ale do czasu... 

Tymi, którzy uprawiają swoistą turystykę w 
charakterze żywych trupów w granicach samej 
Rzeszy, zajął się już Amgot — Sojusznicza Ad
ministracja Wojskowa. „Amgot mit uns". 

Tymi zaś. którzy udali się na dalsze „wyciecz
ki" zagranicę zaopiekują się władze odpowie
dzialne za wykonanie umów, zawartych przez 

„żywe trupy" 
[ Aliantów z państwami neutralnymi, jak również 

pomiędzy poszczególnymi członkami Zjednoczo
nych Narodów, w sprawie wydania przestęp
ców wojennych. 

Niemiecki ruch podziemny z powodu swej cen
tralistycznej konstrukcji ma tę słabę stronę, iż 
wykrycie planu i zlikwidowanie centrali kładzie 
odrazu całość. 

A „Wehrwolfy" czyli niaczej „wilkołaki" to 
strachy na Lachy. — M. K. DZ. 

Polacy pomagali Holendrom 
Korespondent Pat'a, Maciej Feldhusen dono

si z Hagi m. in. : 
Polacy odegrali bardzo poważną rolę w holen

derskim ruchu niepodległościowym, walcząc w 
szeregach armii podziemnej. Zajmowali oni sta
nowiska instruktorów, zt rojmistrzów, dowódców 
oddziałów oraz bojówek, które wykonywały wy
roki śmierci na Gestapowcach i członkach SS. 
Większość Polaków to dezerterzy armii niemiec
kiej. — W garnizonach miast holenderskich, od
działach obrony wybrzeży oraz na okrętach nie
mieckich służyło ich bardzo wielu. Korzystali 
oni zwykle z pierwszej okazji, aby uciec i "prze
dostać się do holenderskiego ruchu podziemne
go, który przyjmował ich z otwartymi ramio
nami. Inni na wyraźny rozkaz oficerów holen
derskich, grali do końca rolę lojalnych żołnierzy 
niemieckich, oddając Holendrom nieocenione u-
sługi, jako wywiadowcy lub doskonale zorgani
zowani sabotażyści. Cieszą się oni zasłużoną 
sławą i powszechnym szacunkiem. 

Z gmachu naszego poselstwa w Hadze z bal
konu pierwszego piętra między flagami polskimi, 
zwiesza się wielki napis holenderski: „Cześć pol
skim przyjaciołom". 

Min. Pleven zaznaczył, że operacja odby
wa się w warunkach lojalnych, bez jakićS 
kolwiek ubocznych celów ze strony pań 
stwa. Wymienione zostaną całkowicie wszy 
stkie sumv. złożone przez wymieniających. 

Nie będzie także zablokowania kont ban
kowych ani oszczędnościowych. 

Uczyniono wszystko, aby wymiana od
była się jaknajsprawniej, bez długich o-
gonków przed kasami. Przeciętnie Drzypa-
da bowiem 1 kasa wvmianv na 1200 miesz
kańców. Ogółem jest 34.000 okienek wy
miany. Przy 10-cio dniowym okresie wy
miany daje to po 125 wymieniających na 
dzień i kasę. 

Min. Pleven zaznaczył również, iż wy
miana nie mogła się odbyć prędzej. Opóź
nienie terminu wymiany nastąpiło dlate
go, że cała Francja jest właściwie dopiero 
wolna od 8. maia r. b., kiedy zlikwidowano 
„worki" niemieckie nad Atlantykiem, oraz 
z powodu trudności przy fabrykacji 1 mi
liarda sztyk banknotów, koniecznych do 
wymiany. 

Począwszy od dnia 16. czerwca wszystkie 
banknoty starego typu, od 50 do 5 tvs. fr, 
stają się bezwartościowe i przenad^ia na 
rzecz państwa. 

MALE BANKNOTY. 

Nowa wioska na miejscu 
zniszczonej przez Niemców 

Rząd czechosłowacki opracował plan odbudo
wy wioski Lidice, której dotny w r. 1942 zo
stały przez Niemców zrównane z ziemią, a lud
ność dorosła zamordowana przez nazistów. Co 
się stało z dziećmi ofiar mordu, nie wiadomo. 

Chwilowo nie wymienia się banknotów 
5. 10 i 20 fr. ze względów technicznych. 

Min. Pleven oświadczył, że obieg tych 
banknotów wynosi zaledwie 1,8 proc. ogól
nego obiegu banknotów, trzebaby nato
miast dodatkowo przeszło miliarda sztuk 
banknotów do wymiany. Spowodowałoby to 
podwojenie czasu, koniecznego do wvmia-
nv. dając tylko bardzo ograniczona korzyść. 

Na zakończenie dodał Minister, iż w 
związku z akcią wymiany, w rozmiarach 
nie przeprowadzonych dotychczas w żad
nym państwie, mogą się tu i owdzie wyło
nić pewne niedociągnięcia. Minister prosi, 
aby te drobne trudności przyjąć z dobrą 
wolą i dobrym humorem. Sposób w jaki 
społeczeństwo pomoże rządowi, przeprowa
dzić pomyślnie akcję, wykaże zdecy
dowaną wolę Kraju do uporządkowania fi
nansów metodami francuskimi, skuteczny
mi i sprawiedliwymi. 

Agencja warszawska ,„i*oIpressT' zaprzecza 
wiadomościom o terorze i obozacBs konacentr. 
OBem wyjaśnienia należy dopuścić do SpoIski sprawozelaw-

ców pism demokratycznych! 

Cmentarz polski 
pod Monte Cassino 

Prace nad budową cmentarza polskiego pod 
Monte Cassino posuwają się naprzód. Cmentarz 
wznosi się amfiteatralnie na terenie, zrytym bom
bami i pociskami. U wejścia na cmentarz wzno
szą się dwa 3-metrowej wysokości orły ka
mienne. 

Polegli pochowani są na S terasach, każda o 
240 grobach, tam gdzie padli. Nad grobami gó
ruje kilkumetrowej wysokości krzyż Virtuti Mi
litari. 

Dochód społeczny 
Sianów7 Zjeilnoczonych 

Nowy Jork. — Dochód, społeczny 130 miliono
wej ludności Stanów Zjednoczonych wynosił w 
1944 roku 159 miliardów dolarów, czyli 5% wię
cej, niż w 1943 r. Wydatki ludności amerykań
skiej na towary i usługi wynosiły 97 miliardów 
dolarów, podatki 15% a oszczędności 36 miliar
dów. 

Od WydawBsietwti 
Z okazji przeprowadzenia akcji wymia

ny banknotów zezwolono prasie na ukaza
nie się w zwiększonym formacie, wobec 
czego numer dzisiejszy ukazuje się w po
dwójnej objętości. 

Podaliśmy wiadomości oskarżające obecny stan 
rzeczy w Polsce, a w szczególności zarzucające 
panowanie teroru i zamykanie do obozów kon
centracyjnych 

Wobec wielkiej wagi jaką sprawa ta ma dla 
całej opinii publicznej polskiej uważamy za obo
wiązek nasz podać do wiadomości czytelników 
odpowiedź jaką w tej materii ogłosiła warszaw
ska urzędowa agencja „Polpress": 

„Kłamstwo ma krótkie nogi" — o tym przy
słowiu widocznie zapomnieli panowie z tak zwa
nego „rządu" emigracyjnego, którzy wszczęli o-
statnio hałaśliwa kampanię oszczerstw skierowa-

! nych przeciwko demokratycznej Polsce, wzoro-
t waną na osławionej propagandzie Goebbelsa. A 
! więc „Dziennik Polski" w Londynie pod krzy

kliwym tytułem „Straszliwy teror w Polsce 
1  wzmaga się" opowiada niestworzone historie o 

tym, że w Polsce rzekomo więzienia są przepeł
nione „patriotami", że stworzono dla nich spe
cjalne obozy koncentracyjne i nawet posuwa się 
do horendalnych wymysłów o spaleniu przez or
gany bezpieczeństwa wsi polskich, mordowaniu 
ludności i temu podobne. Charakterystyczne, że 
w tym samym dniu, 11. maja, w którym ..Dzien
nik Polski" zamieścił te kłamstwa, niejaki po-

I rucznik Ronke, członek misji wojskowej „rzą-
I du" Arciszewskiego w Waszyngtonie wystąpił z 
I podobnymi „rewelacjami", oczywiście na rozkaz 

tvrh cpmveh reżyserów z ministerstwa p. Arci
szewskiego. Ale pàn Ronke postarał się o zdy
stansowanie swoich kolegów z „Dziennika Pol
skiego' . Tamci wymienili pięć obozów koncen
tracyjnych. a Ronke pomnożył ich liczbę do sie
demnastu. Panowie z „Dziennika Polskiega" o-
powiadali o rzekomym wywiezieniu do Rosji 
wielu tak zwanych niepodległościowców, a pan 
Ronke zastąpił słowo „wielu" wyssaną z palca 
cyfrą 42 tysięcy wywiezionych jakoby w ciągu 
czterech miesięcy Przyjaciele p. Ronkego z pa
lestyńskiej „Gazety Polskiej" posunęli się jesz
cze rlalej i opow'edzieli bajeczkę o wysiedleniu 
w ciągu jednego tygodnia aż kilku tysięcy Po

laków i to z Gdańska oraz o sprowadzeniu na 
ich miejsce mieszkańców dalekiej Kirgizji. 
Współpracownicy „G?,zety Polskiej" i „Dzien
nika Polskiego" uważają najwidoczniej swoich 
czytelników* i słuchaczy za ludzi niespełna ro
zumu. Oszczerstwa ich są tak fantastyczno i ab
surdalne że same się obalają. Ale być może że 
sanacyjni przyjaciele siepaczy z Dachau, założy
ciele Berezy, kaci z Brześcia sądzą, że w ten 
może sposób zdobędą sobie zaufanie światowej 
opinii publicznej? Może sanacyjni inspiratorzy 
aktów sabotażu i morderstw bratobójczych doko
nywanych przez i"h agentów w Polsce, przy
puszczają. że w ten sposób ukryją przed świa
tem swe zbrodnie? Czy ci którzy z za węgła 
zastrzelili działaczy demokratycznych Krasnow-
skiego i Jasińskiego w l.ibelskim, bohatera We
sterplatte oficera wojsk polskich Wojteckiego za 
to, że pomagał chłopom v akcji siewnej w Au
gustowskim. ci którzy w bestialski sposób za
mordowali w Bydgoszczy .iłodego harcerza Pa-
lubickiego, ci. którzy tylko w ciągu miesiąca 
marca zabili 150 bezbronnych żydów, w tym ko
biety i dzieci, ocalałych z piekła Majdanka 1 
Tremblinki. sądzą, że przy pomocy kampanii 
oszczerstw zdołają zamaskować swe krwawe 
zbrodnie skierowane przeciwko narodowi, prze
ciwko demokracji polskiej, i podnieść akcje 
zbankrutowanego „rządu" Raczkiewiczo - Arci
szewskiego? „Kłamstwo ma krótkie nogi" — o 
tym przekonał się juz Goebbels, o tym przeko
nają się również jego rodzimi naśladowcy z pod 
znaku sanacji i reakcji". 

« * » 

Tyle „Polpress' Odpowiedź powyższa jest 
bardzo ostra i wolelibyśmy, aby była mniej po
lemiczna a więcej r^eczo^łfa i szczegółowa, gdyl 
zyskałby na tym problem wyjaśnienia wszyst
kich tych bolesnych zagadnień. Sadzimy, że do 
wyjaśnienia takiego przyczyniłoby się także do
puszczenie na teren P^iski sprawozdawców de
mokratycznych pism, które mogłyby w rzeczo
wych sprawozdaniach oświetlić stan rzeczy istnie
jący w Polsce. 
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Lr:s AMIS iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
DE LA POLOGNE 

L'Union française des „Amis de la Pologne", 
née en 1916 des plus belles traditions françai
ses, a subi en 1940 le sort de la Pologne &t de 
la France elles-mêmes. Ses bureaux ont été 
t, lés et saccagés par les' Allemands, son per
sonnel traqué par la Gestapo, ses Comités dis-

P'e lie3 a pourtant continué son œuvre en clan
destin i.é avec la même ardeur et la même foL 

A présent, elle reprend 3on activité au grand 

J°Les raisons de notre attachement à la Po
logne se sont encore accrues pendant cette 
guerre. Jamais elle ne s'était élevée a de telles 
hauteurs d'héroïsme, elle, la nation héroïque 
par excellence. Jamais non plus, elle n a sum 
un tel supplice. Elle l'a accepté pour notre 

SaCombienUde ses fils sont morts, en 1 940 pour 
couvrir ta retraite de nos armées et protéger-
nos populations civiles! Combien d 
tombés pour la libération de terriItoire,, 
en Afrique, en Normandie dans le ^ord. Com
bien de généreuses Polonaises ont pa>é ae leur 
vie l'aide qu'elle- apportaient à nos *>ld&ts. 
prisonniers dans les -camps allemands de Po-

France et Pologne, victimes d'un rnêmê et 
terrible ennemi, ravagées et ensanglantées, ont 
devant elles une tâche magnifique: 

Refaire le monde sur des bases de justice, 
de liberté et de fraternité. t 

Elles seules peuvent vraiment l'entreprendre, 
car elles seules ont montré de tous temps aux 
nations la voie à suivre: elles n ont jamais lutté 
l'une contre l'autre; elles se sont toujours prê
té assistance et toujours se sont unies pour la 
délivrance des opprimés. ürt,™Q;a 

Après 1790, 1815. 1830, 18,0. 1914, Posais 
et Français se sont retrouvés dans la lutte 
contre l'hitlérisme. Et dans l'épreuve de la dé
faite et de l'esclavage, comme dans leurs sa
crifices pour la libération, France et Pologne 
ont encore resserré leur fidèle et antique a-

On regarde maintenant comme nations de se
cond ordre nos Patries, qui furent écrasées 
sous le poids de la force militaire allemande 
encore intacte. Mais France et Pologne unies 
sont la puissance morale en laquelle tous les 
petits, tes malheureux et les faibles ont mis 
leur espérance. Cette union peut changer les 
destinées du monde entier. A nous de la ren
dre inébranlable. 

Les Amis de la Pologne" vous demandent 
de vous joindre à eux, hommes et femmes de 
cœur, de tous partis et de toutes réligions. 

Ensemble, entourons de compréhension et de 
sympathie les centaines de milliers de traval-
leurs polonais qui vivent parmi nous et s®**3 

lesquels nous n'aurions pu remettre en état no
tre agriculture ni nos mines. Nous avons be
soin d'eux plus que jamais. 

Ensemble, diffusons la connaissance de la ro-
lojjne, pour que la nation sœur ne soit plus e-
touffée sous l'ignorance, pour qu'elle reçoUve 
tout«- l'admiration, la gratitude et l'amour qu elle 
a si bien mérités. . 

Préparons sa résurrection en lui apportant 
déjà notre appui moral. Tendons-lui les bras, 
aidons-la à panser ses plaies et à reprendre 
s o n  j u s t e  r a n g .  . . .  

Vive la Pologne! Vive l'armee polonaise! 
Vive la frntern'ité franco-polonaise! 

LKS AMIS DE LA VOLOGNB 
Président: Louis MARIN. Fondatrice et secré

taire générale: Rosa BA ILL Y. 
Adresse provisoire: 5. rue d'Alsace, Paris (10-e) 

Publications, conférences, commémorations, re
présentations. œuvres d'assistance, documenta
tion. monuments, presse, voyages, etc. 

Les groupes et sections des „Amis de la ro-
logne" se réorganisent à Paris et dans toute 
la France. 

Soyez des leurs! 

|f Wiadomości miejscowe z różnych stron j 

TARBES. — Pielgrzymka narodowa do Lour
des odbędzie się w czasie od 16. do 22. sierpnia. 

Poszukiwania 
IS vii więźniowie Oranienburg 

Wszystkich byłych więźniów obozu w Ora
nienburgs posiadających wiadomości o losie 
Władysława Gintera, nauczyciela z Potigny 
(Calvados) prosi się o podanie wiadomości pod 
adresem: Red. Miedziński, ,,Narodowiec", Lens. * » » 

Pana Józefa Plute z półn. Francji, który wró
cił z Oranienburgs uprasza się o podanie adresu 
do redakcji „Narodowca". 

Panią Wandę GOŁĘBIEWSKĄ, lat 33, zam. 
p-rzed wojną w Lens, poszukuje p. APELKOW-
SKI Edmund — P. O Box. 293 C/O — G. P. O. 
Londyn. . 

Panią SZELIGA Józefę, poszukuje brat OLI
WA Michał, zam. w Montegnée (Liege) 42, rue 
Sansy (Belgia). 

Konsulat w Brukseli poszukuje panią Krysty
nę LUBISZ, ur. 20. 4. 1924 r. w Durowie woj. 
lubelskie. _ _ Anni 

Pan Franciszek MARCINIAK, ur. 17. 1. 19^4 
w Le Quesnoy, wychowany w Assistance Pu
blique w Le Quesnoy poszukuje rodziców Jana 
MARCINIAKA i Rozalię BLOCH za pośrednic
twem Konsulatu R. P. w Paryżu. 

Pan KALETA Aleksander, żołnierz Armii Sta
nów Zjednoczonych — 1658 Ord. Co 374 poszu
kuje p. Wojciecha NOWAKA, ur. w Stróżach 
pow. Limanowo. 

Pan Mikołaj KOSZYK, zam. w Torcy — 82, 
rue de Paris (Seine et Marne) poszukuje panią 
ZAMCZAŁĘ Ewę i Katarzynę BARAN. 

Konsulat Gen. R. P. w Lille poszukuje p. Jó
zefa OWCZARCZAKA — ur. w Essen, 17. 8. 1916-, 
zam. ostatnio w Fourmies, 7, rue des Cléments. 

Pan PARNICKI Mieczysław, przebywający w 
95 Z-u szpitalu amerykańskim w Barie Duc, po
szukuje p. KOŹMIŃSKIEGO, ur. w 1908 r. w 
Pelczyskach, gm. Złota, który przybył do Fran
cji w 1938 r. 

Pan Zygmunt PINKOSZ. zam. w Silmont (Meu
se). poszukuje panią Katarzynę z Klimasów, 
SZTYCH. 

Pani Elżbieta SOBCZAK, zam. Cite 80, nr. 12 
w Hérin (Nord) poszukuje ojca, Józefa PIĄT
KA. ur. 9. 9. 1888 r. 

Pan Józef BYDALKA z Warszawy, obecnie w 
Paryżu (adres znany w Konsulacie paryskim) 
poszukuje kuzyna Teodora KLUCHA, zam. przed 
wojną w okolicach Ostricourt. 

Pan Stanisław OGON, ur. w 1914 r. — adres 
P/111 — Polish Forces — B.L.A. poszukuje ro
dziców Józefa i Mariannę z domu WOŹNA — 
zam. przed wojną w Blangy (P. de C.). 

Sierżant Z ARZE M BLOW SKI Wincenty—adres 
513 Polish Forces — C.M.F. poszukuje szwagra 
Teofila KARCZEWSKIEGO, który w 1920 r. po
siadał restaurację w okolicach Lille. 

Kapral DYSKOCZ Władysław — adres 5313 — 
P/36 — Polish Forces — B.L.A. poszukuje sio-
stj-ę Olgę. ur. w Czerwonej Woli — pow. Jaro
sław. która przybyła do Francji w 1931 r. i pra
cowała w Uchy (P.-de C.) 

Sierż. Stefan KUżAJA — P/32 — Polish For
ces — B.L.A. poszukuje Walentego SZOSTAKA 
i synów jego: Mieczysława i Edmonda. 

Pan MICHULEC Władysław — P.O. Box 
260/58 — G. P. O. London — E.C. 1 poszukuje 
rodziców Władysława i Stefanię zam. ostatnio w 
Pecquencourt — Cité Barrois Allée B. nr. 30. 

Pan Bolesław NOWAK — Polish Forcec C.M.F. 
474 — poszukuje Mariannę i Eugenię DRYGAL-

;-FI 

Niedźwiedzie w© Francji 
Z Pirenejów donoszą o obecności niedźwiedzi 

w dolinach Arrens i Argeles Gaaot, gdzie zadu
siły 37 owiec. Czterech mieszkańców Tarb es, ło
wiąc ryby w jeziorze ponad Bagneres de Bigor-
re, zbiegło na widok niedźwiedzia, imponującej 
wielkości. 

Wściekły słoń w cyrku Amar 
Betthuno. — Jeden z słoni cyrku Amar, ob

jeżdżającego obecnie miasta Pas de Calais, na
gle uległ napadowi wścieklizny. Pomimo zwią
zania mu nóg, słoń rozbija! barak, służący mu 
za schronienie i zranił jednego z dozorców. We
zwani strażacy zlali go obficie wodą, co jednak 
zamiast uspokoić, więcej jeszcze rozjuszyło 
rzę. Gdy słoń zerwał jeden z krępujących go łań
cuchów i groziło wyrwanie się jego na wolność, 
p Amar wezwał policjantów, prosząc o zastrze
lenie słonia. Dziesięciu policjantów, z odpowie
dniej odległości oddało równocześnie strzały do 
słonia, który ugodzony w głowę i oczy, upadł, 
aby więcej nie powstać. 

Słoń, wabiący się Piccola, liczył około 4U lat, 
ważył blisko 5 ton a wartość jego wynosiła 2 
miliony franków. 

Dla Polaków w Ostreville 
Rięknego gestu dokonała kolonia Lens szybu 

12-14 oraz Avion, Loos en Gohelle, Mazingarbe-
Brebis, jak również kupcy Becelar Gibowski o-
raz Verdi er, garaży s ta z Lens, którzy w rado
snych dniach zakończenia wojny nie zapomnieli 
o rodakach naszych w obozie deportowanych O-
streville w okolicach St. Pol, zawożąc im Y1* 
pięknych darów w żywności oraz trochę odzieży. 

Delegacje z wyżej wymienionych kolonii kil
ka godzin spędzili wspólnie z rodakami w obozie. 

Do Okręgu P.K.W.N. kupcy złożyli 18.400 fr. 

L^?^*Ważne dla obcokrajowców). — Wszyscy 
obcokrajowcy, której- stawili się do spisu, o-
bowiązani są zgłosić się w komisariacie policji 
z kartą tożsamości i kartą żywnościową w aast, 
porządku : ABCD w poniedziałek 4. czerwca, EF 
GHIJ, we wtorek 5. 6., KLM w środę 6. 6. 
NOPRQI w czwartek 7. 6., STUVWXZ w pią
tek 8. 6. crłA* (Rodzina Krawanjo« aresztowana). — ł£.tOz 
w Lens w czasie okupacji nie słyszałby o An
drzeju Krawanji, lat 53, zam. przy route de 
Bethune, 142, który z wielką gorliwością służył 
Niemcom jako tłumacz w feldżandarmerii. Kra-
waja, pochodzący z Flitchu, w Austrii, poza ^ym 
wraz z całą rodziną przystąpił do Volksdeut-
schów. Nieraz widziano go w Lens, paradującego 
w mundurze niemieckim. Z nadejściem Aliantów, 
uciekł do Niemiec, dokąd poprzednio wysłał ro
dzinę Po ukończeniu wojny, postanowił wrócić 
do Lens. W Hayange i on i rodzina zainkasowa-
li po 1.000 fr. prime d'accueil. Zatrzymano go na 
dworcu w Lens ' zainteresowano się również naj
rozmaitszymi nowymi towarami, których Krawa-
nja przywiózł pół wagonu. Dodać należy, że 
podczas swej działalności w Lens, K. zadenun-
cjował rodzinę pensjonowanego górnika Tilmon-
ta lat 69, za słuchanie radia angielskiego. Til-
mont skazany został ns 6 miesięcy więzienia, żo
na jego na 4 miesiące i syn jego Paweł na *5 
miesięcy. Ostatni wywieziony był do Niemiec i 
dotąd nie powrócił. Krawanję, jego żerne Te^e" 
sę. z domu Pucina. lat 54 oraz córkę Teresę, lat 
23 która była telefonistką w intendenturze woj
skowej w Amiens, osadzono w więzieniu w Betnu-
ne_ (Były żanuarm powrócił). — Inspektorzy 
policji śledczej aresztowali Józefa Szymańskiego 
z Barlin, który przybył z transportem jeńców 
wojennych i deportowanych. Sz. był Volksdeut
schem oraz żandarmem pomocniczym. W oaga-
żach jego znaleziono kompletny ekwipunek żoł
nierza niemieckiego oraz różne towary podejrza
nego pochodzenia. 

SALLAUMINES. — Na zebraniu młodz Grun
wald został wybrany następujący zarząd: Pre
zes: Schneider Czesław, rue Andruing nr. 3, 
sekr : Tubacki Edward Pavillon nr. 13: skarb. : 
Janicki Jan. - Młodzież żeńska: Prezeska: Po-
lus Stanisława, rue d'Aire 3: sekr. : Kuczma Sta
nisława. rue Chemin de Fer nr. 18; skarbn. : 
Grodz Maria. 

AVION)^a 0ł)cx)|craj0vvców). — Obcokrajowcy, 
którzy stawili się do spisu winni zgłosić się do 
komisariatu z kartą żywnościową i kartą tożsa 
mości każdego członka rodziny w nast porząd 
ku ' w poniedziałek 4. 6. ABCD, 5. 6. Er GHIJ 
6 6. KLM, 7. 6. NOPQR. 8. 6. STUWXYZ. 

AVION. — Folo Polek im. Emilui Plater urzą 
dza zebranie w czwartek 7. czerwca o g. 4 po 
poł. w sali starego kościoła w mieście. 

MERICOUR1 — Koło Kobiet im. Marii Ko 
nopntickiej zwołuje zebranie, w środę 6 czerw6a 
o 4 popoł. w sali p. Delcourt, fosse 3. 

NOYELLES SOUS LENS. — Do zarządu Koła 
Teatr. ..Jedność" przy P.K.W.N. weszli: Pre
zes- Pałuk Jan. 21. rue de Leforest. Noyelles. 
Sekretarz: Biela Józef, 17, rue Pierre Simon. 

: Mericourt. — Skarbniczka: Tomaszewska Bro
nisława. — Rewizorzy kasy: Paczyńska Genowe
fa i Łaziński Mieczysław. — Reżyser: Kościelny 
Stefan. — Sufler:-Lepert Florian. — Kierownik 
tańca- Filipiak Zdzisław. — Gospodarz sceny 
Kozik Stanisław. — Porządkowi: Wrona, Soł 
tysiak. Chirsz. 

CALONNE LÏEVIN. — Tow. Polek im. Król. 
Jadwigi obrało następujący zarząd:: Prezeska 

' Reclikowa Paulina, 5, rue Harry. — Sekretär 
ka: Zaliszowa Franciszka, 42, rue Turgot. — 
Skarbniczka: Stasikowa Jadwiga, 3, rue Koper-
nic _ Zebrania odbywać się będą co 1. wto
rek miesiąca popoł. o godz. 5-tej na sali p. 
Hochmanowej. Zapraszamy wszystkie folki, 
które przed wojną do naszego grona należały 
a także i te wszystkie Polki, które pragną się 
przysłużyć Bogu i Ojczyźnie. 

LOOS EN GOHELLE. — Zarząd Rady Rodzi-
rielskiei lest nast. : Prezes: Skrzydlewski Mar
cin 4 Faidherbe 4; sekr.: Fekien Fr. rue Faid
herbe 16; skarb.: Karolczak Julianna. 

WINGLES. — Stow. Młodzieży ..Grunwald" 
wybrało nast. zarząd: Prezes: Kslążklewicz Ste
fan 42, rue Coupignies. — Sekretarka: Kiljan A. 
4 rue Raoul Briquet. — Skarb.: Nowacka Zu
zanna, 122. rue Coupigny. 

VILLERS - FLERS. — O.P.O. złożyło na de
portowanych 1.680 fr Wszystkim ofiarodawcom 
składa serdeczne podziękowanie Zarząd. 

Wyroh 
Albi — Sąd w Albi skazał na śmierć milicjan

ta Akberta Issalys dr. Bodonrider i François 
Bourdez. , , , . . . 

Amiens. — Sąd tutejszy skazał na Śmierć An
drzeja Pomchy. lat 26. byłego urzędnika prefek
tury w dep. Somme, oskarżonego o denuncjację 
patriotów. 
Eiyzekuc ja  

W forcie Chatillon rozstrzelano 4 agentów Ge-
5 tâOO 

I Lille. — Wykonano tu wyrok śmierc.1 na Ma
rius i e Cormont. wydany 8. maja br. 

Do zainteresowanych rentą knapszaifcową 
Niniejszym zwracam się do wszystkich zainte

resowanych rentą knapszaftową o natychmiasto
we zgłoszenie się do Zw. Wzaj. Pomocy, na a-
dres: Kasprzak Fr., rue de 1'Yser, 4 Abscon 
(Nord). — Zgłaszać się mogą wszyscy, co już nie 
pracują a przepracowali więcej niż 5 lat w Niem
czech w kopalni i to jaknajprędzej. Sprawa po
ważna. Proszę Tow. Wzaj. Pomocy, Sekcje CGT. 
i Komitety W. N. dopomóc zainteresowanym w 
zgłaszaniu się. Nie załączać żadnych dokumen
tów. Chodzi o spis zainteresowanych. W sprawie 
dokumentów ukaże się innych komunikat. 

Kasprzak Franciszek. 
PAB1Ż. 

— (Ofiarowa beczkę wina po powrocie depor
towanej córki). — Pewien handlarz win na fau
bourg Poissonnière uczcił powrót swej córki, wy
wiezionej do Niemiec, w sposób, w jaki uczy
niłby to ..wielki pan" dawnych czasów. 

Wystawił mianowicie przed domem beczkę z 
winem, nad którą umieścił następujący napis: 
..Córka moja powróciła, pomimo okrucieństwa 
boszów Aby uczcić jej powrót, przechodnie i 
przyjaciele, pijcie pijcie na jej zdrowie". Oczy
wiście, że z zaproszenia skorzystano. 

— (Repatriowanych trzeba odziać). — Skład
nice fabryk konfekcji, materiałów, obuwia 1 
bielizny, będą zamknięte, począwszy od 4. czer-
wca.Dokonany zostanie spis towarów, które prze
znaczone będą dla repatriowanych. 

MONTCEAÜ LES MINES. - (Nowe Tow. Po
lek). — Zawiadamia się wszystkie Polki, iż z 
dniem 5 IV. 1945 r. zostało powołane do życia 
Towarzystwo Polek im. Królowej Wandy w ko
lonii Ste Marguerite - Montceau les Mines. U-
przejmie prosi się członkinie, ażeby wstępowały 
w szeregi organizacji, by wspólną i zgodną pra
cą budować życie organizacyjne kolonii naszej. 

LYON. — Bractwo Róż. św. z Lyonu urządzi
ło dla swych członkiń rekolekcje zamknięte od 
22. do 25. maja. w domu rekolekcyjnym w Co'-
longes. Rekolekcjami kierował ks. prof. HOjen-
ski z Le Creusot. 
TULUZA. . . , ., 

— (Kradzież pod groźbą uzyöia broni). — 
Czterech uzbrojonych bandytów zrabowało sre
bra, złota i papierów wartościowych, wartości 
przeszło 10 milionów franków. Właściciel ma
jątku wręczył majątek bandytom, którzy grozili 
mu użyciem rewolwerów. 

Ciągnienie Loterii Narodowej 
DZIESIĄTA TRANSZA 

Numery wy
grywające Seria A. Seria B. Numery 

grywając« 

a 200 300 2 
18 400 „ 600 18 
83 600 900 83 
96 900 1.500 96 

040 5.000 8.000 040 
229 10.000 15.000 229 

7.606 20.000 25.000 7.606 
2.799 50.000 30.000 2.799 
0.108 80.000 40.000 0.108 

40.625 100.000 50.000 40.625 
26.716 100.000 50.000 25.716 
24.643 100.000 50.000 24.643 
54.569 100.000 50.000 54.569 
90.088 120.000 60.000 90.088 
74.429 140.000 «0.000 74.429 
12.137 160.000 90.000 12.137 
82.111 180.000 120.000 82.111 

222.324 500.000 200.000 222.324 
140.355 500 000 200.000 140.355 
241.112 1.000.000 300.000 241.112 
129.338 1.000.000 300.000 129.338 
040.851 6.000.000 2.000.000 040.851 
(Z zastrzeżeniem wszelkich ew. omyłek) 

Ciągnienie 11-tej transzy odbędzie się 12 czerwca 

Nadesłane  

AGEN (Prymicja i uroczystość 3-majowa). — Dzień 
13 maja był tego roku uroczyście obchodzony w 
Aeen Złożyła się na ten dzień prymicja księdza 
Szymkowiaka w kaplicy Św. Męczenników oraj 
Akademia 3-go Maja urządzona przez Związek 
Rolników Polskich w Agen. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11 rano pry
micją ks. Szymkowiaka, na którego przybycie 
czekała przed kaplicą dziatwa szkioina. i młodzież 
pod przewodnictwem swych nauczycieli i nau-
CZNa ieprkogu świątyni przyjęta K3. Prymlcjanta 
Irena Pokorówna poważnym przemówieniem, na 
7Akońfczenie wręczając bukiet kwiatów o baiwach 
naro do wy ch. Msza Św. odbyła się bardzo uroczy
ście po której zaśpiewano ,,Boże coś Polskę . 

Cześć druga uroczystości odbyła się o godz. 16 
w sali Skating Palace, na której jeszcze liczmej-
^ był udział naszych rodaków. Po Pomówie
niu powitalnym prezesa okręgowego Zw Roln. 
Polskich zabrał głos p. Konsul i w swym refe 
racie zobrazował znaczenie Konstytucji Trzecie
go Maja. Przemawiali jeszcze p. prof. Benda. i 
p por. Markowski, po czym nastąpiły występy 
dzieci i młodzieży. Odśpiewaniem ..Roty za
kończono uroczystość. ^ , , . 

Zarząd Okr. Roln. Polsk. w Agen. 

B^ l'*fafmoMd>. - Tłum ludzi .rozpoznawszy w 
Les «unes parę reksistów, na miejscu wymierzył 
jej karę. Mężczyzna został powieszony, kobieta 
jest ciężko ranna. 

Pomoc tkporlowanyui 
Niedawno utworzony 

towanym (Comité d'Aide aux Déportés) rozto
czył przede wszystkim swą opiekę nad obozami, 
znaidującemi się w okolicach Paryża t. j. nad 
obozem na ulicy Kellermana i nad obozem w 
Pwea"bozie przejściowym na ulicy Kellermana 
7naiduie się 70—100 osób; przeważnie rodzin z 
niałymi dziećmi, przybyłych z Ardennes i ze 
Wschodu do pracy na fermach francuskich. 

rSi^aria złożona z 3-ch osób: przedstawiciel-
ki ZwSku Kobïet im. M. Konopnickiej, lekar-
ki oraz opiekunki społecznej z Komitetu udała 
s'e do obozu. Lekarka zbadała dzieci opiekunka 
spisŁa wszystkie prośby i zażalenia deportowa
nych* delegacja rozdała pomiędzy dzieci i kar 
miace matki kilka tuzinów jaj, ciastka 1 pier
niczki. Do tej wstępnej wizyty opiekunka P,rz7" 
niosła lekarstwa i środki wzmacniające dla dzie
ci orlzmfodych matek. Opieka nad tym obozem 
zorgwiizowana jest w sposób stały przez regu
larne wizyty pań z Komitetu. 

Delegacja Komitetu udała się do obozu w^ Pu-
teaux dla zbadania warunków życia i potrzeb 

deponiewSyst1an hyS ieny w p=,°!aV^ontakt^z 

znały^deportowanym prawo bezpłatnego korzy-
9%fekun^ isprcez3naklzdolala uzyska* dla obo :  
zu ^moc amerykańskiej instytucji humanitarnej 
— Unitarian Service Committee, która udała się 
do obozu i rozdała środki wzmacniające (Ovo-
maltine) mydło, szczoteczki i pastę do zębów, 
oraz czekoladę dla dzieci. Unitarian rozdał na
stępnie odzież, bieliznę i obuwie dla dzieci i 
k°Mimo tej pomocy, położenie deportowanych w 
Putèaux jest ciężkie, Komitet stara się usilnie 
o zmianę tego stanu rzeczy. 

Od p. Franciszka Kasprzaka, prezesa Zw. Wza
jemnej Pomocy, otrzymaliśmy dłuższy list, s 
którego zamieszczamy zasadniczą treść, dotyczą
cą „zjazdu" paryskiego. 

„Odbył się tak zw ,Zjazd" Związku Polar-
ków. Publiczn e mówili panowie organizatorzy, 
że można będzie tam zabrać głos. Można więc 
było myśleć, że tak będzie naprawdę. Ale • kto 
tak myślał, ten się łatwo rozczarował. 

Na „zjazd" ten zaproszono również i Związek 
Wzajemnej Pomocy, który miał być reprezento
wany przez prezesa Kasprzaka, który otrzyma! 
aż trzy listy zapraszające. 

Gdy przybyłem na ten „zjazd" okazało sio. 
że panowie z sanacji chcieli żebym się przede 
wszystkim wyrzekł swych przekonań demokra
tycznych, zanim mi-ie dopuszczą na „zjazd". A 
już chociażby z tego tytułu» że jestem człon
kiem Rady Związku Polaków, nikt nie miał pra^ 
wa, poza samym zjazdem, zabronić mi wstępu 
na salę. 

Oto jak wyglądają nasi sanacyjni panowie, na^ 
wet wtedy, gdy wk adają baranie skóry „demo
kratów". 

A dlaczego nie ch îeli oni bym był na zjeździe, 
mimo że pisali, że ,,będą się tam ścierały różne 
poglądy", bo sanacja się bała, żebym nie powio* 
dział tego o czym już wszyscy dawno wiedzą, 
żeby prawda nie wypłynęła na wierzch". 

Fr. Kasprzak. 

Ograniczenia wojenno 
potrwają lata 

Londyn. — Brytyjski minister żywnościowy, 
pułk. Llewelm oświadczył, że produkcja świa
towa cukru, ryżu, tłuszczów i oliwy będzie w 
roku bieżącym niższą niż w r. . 1944. W Anglii 
zapowiedziano zmniejszenie racji mięsa ze wzglę
du na brak żywności w Europie. 

Wojska Poiskiego ^ 

TMIEC-MlZYfiA-ŚPIBW § 
światowej sławy V 

S  B A L E T  P O L S K I  §  
§ pod Dyr St. Zmarzlika z udziałem solistów § 

pana Ryszarda FABIŃSKIEGO, śpiew N* 
V i p. Jadwigi GRABOWSKIEJ, Skrzypce. ^ 
SJ Wspaniałe kostiumy. — Własna orkiestra. V 
^ Dochód przeznaczony na Rodziny jeńców N 
|v wojennych i deportowanych Polaków. 
NJ Bilety nabywać można 3 dni przed V 
^ przedstawieniem w kasach teatrów. (334) N 

Oficjalne Binro Eksperia. 

Tłumaczeinift 
metryk do ślubu, do rent i t. d-
sprawy prawne, sądowe, cywilne. 

Dla starców i wdów zniżki; w razie kompletno-
eo ubóstwa poświadczonego przez organizacją, 
" załatwienie bezpłatne. 

M A C K I E W I C Z  L E O N  
Ekspert - Tłumacz Przysięgły Sądu Apelacyjnego 

5, Sfcue du Cantin — LENS 
Blisko Syndykatu Górników C. G. T. (190);  

OD RED. — ,,Wicher" Houdain. — Tabeli wy
granych loterii z powodu ograniczonego miejsca, 
niestety zamieścić nie możemy. 

„TLR" Houdain. — Wykluczeń ni« ogłaszamy. 

Uśmiechni j  s ię  

Coé nowego na stary temat. 
— Jestem Kłapalski i przychodzę do pana z 

P°'°Pro3
PzafS &ki Pieś złośliwie ukąsił 

m034Coépa°nWm?ti!rBJdfo nad tym ubolewam, 
jednakże nie widzę, abym.miai by« za to od-
P°^'Odp^edzialny? Ależ szanowny pan ai« 
myli ja przyszedłem kupić tego psa. 

Roztropny. 
_ Powiedźcie ini gospodarzu, bo to ciekawe 

— ileż też lat może n.ieć wasza krowa? 
— Dwa lata, proszę pana. . 
— A po czym to tak dokładnie poznajecie? 
— No dyć po rogach. 

A rzeczywiście — ona ma dwa rogi. 
Znak. 

— Kto tam przy telefonie? 
— Małżonka pana dyrektora, panie szefie. 
— Czy mówi czego sobie życzy? 

Nie wiem, panie szefie, bo w słuchawce 
coś dźwięczy niewyraźnie. Słyszałem tylko sło
wa „ten osioł"! , , 

— Ach, to niech pan da mi słuchawkę. Wiozę, 
żą ona chce mówić ze mną osobiście. 

r/S/S///S/S/S///S///S/S/S///SSSffS//S/ 

Dr. Bogusław KRZYPOW 
przyjmuje od 1-ej do 3-ciej w pan., śr. 
i o 10-tej rano w środy, soboty i niedziele. 
7 BltL Victor Hugo - M E L ü N (S. et M.) 
' Telefon: 12-38. 

/S/S/S/S/S/S/S/S/S/SSSSSSS///S//S//SS 

Poszukiwania 
POSZUKUJĘ brata Romana BOD USA, osta

tnio zamieszk. w Golzheim, p. Düren -N^r^j2 
(Niemcy). — Zgłosz. na adres: Walenty BODU» 
O 00887423 - 8947 T.H. Labor Serv. Co, Mixed 
Civilian Ord. Lab. A.P.O. 613, ü. S. ARMY (331 

RODZICÖW Marcina BRZOZOWSKIEGO i Ja-
dwiiri z domu Juszczak, deportowanych z Pol
ski do Niemiec. Gottylf Biegle in Oberdurden, 
kr Backnang, Würtenberg, poszukuje córka <Ja
dwiga ZIMOCH, rue de Picardie nr. D. LEN3 
(fosse 11) (P de C.i. 332) 

Piotr WIELO WIEJSKI i Anaztazja, deport»-
wani do Francji, rodem ze Starej Obry, pow. 
Krotoszyn, poszukują syna Stanisława, ostatnio 
przebywającego w Rittergut Helmern Pr. West
falen. — Zgłosz. na adres: Camp. Polonais à 
Connąntre (Marne). 

Ogłoszenia drobne 
POSZUKUJE SŁUŻĄCEJ do wszelkiej pracy 

na fermę w ok. Lens. — Płaca według ugody. 
ZgłosŁ do „Narodowca" pod nr. 333. 
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