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Na horyzoncie dyplomacji
ENTENTA BAŁKAŃSKA

Wszystkie wieści z kraju stwierdzają imponująco godną postawę
ludności.

Komunikat końcowy posiedzenia En- idei bloku. Równie stanowczy sprzeciw zatenty bałkańskiej w Belgradzie niczym się łożyły i Włochy, które dzisiaj, po zajęciu
nie różni od zwykłych komunikatów koń- Albanii, z dumą nazywają siebie „najczących takie zebrania. Oświadczenia mi- większym mocarstwem bałkańskim" . Hraprawdziwą przyjemnością drukujemy — nie należy bowiem zapominać ani na
nistrów również nie dały żadnych sprecy bia Ciano w swym przemówieniu protest
ul weterana ruchu niepodległościowe- jedną chwilę, że nowa Polska — chcemy
zowań. Przedłużenie paktu Ententy o lai] italski wyraźnie zupełnie sformułował.
tóry już w walkach 1 905 r. bral Wy- czy nie chcemy — nic może być dawną
■siedem tak samo nie stanowi żadnej senNic wię.c dziwnego, że w tych Warunudzial. Po kilkunastu latach milcze- Polską. Jeżeli inteligencja i t. zw. intesacji. Mogło by się, więc zdawać na po- kach spotkanie białogrodzkie nie mogło
ligencja nie zrozumie tego już obecnie
Hieronimko, były długoletni koresponzór, że zgoła zbytecznymi byli ci niezlicze- dać modyfikacji struktury paktu bałkań— będzie zmieciona z życia społecznego
„Robotnika" w Paryżu, po raz przez lud polski, który ma otworzone
ni korespondenci, którzy z Belgradu zro- skiego, że pozostał on Ważnym jedynie W
uszy odzywa się znowu na łamach oczy na przeszłość, na teraźniejszość i
bili niejako Genewę przedwojenną. Tak razie naruszenia status quo przez państwo
irno na Białem".
przyszłość i nie myśli dać się prowadzić
jednak mc jesi. Stawka, o którą szło W bałkańskie, to jest przez Bułgarię.
Nie dla krytyki o to pytamy. Jest z pewnością pełno dobrej woli
ie wątpimy, że czytelnicy nasi z praw- za nos przez doktrynerów i społecznych
Belgradzie była istotnie wysoka i warto ją
To zresztą w tej chwili nie grozi. Bułpolskiej i na paryskim bruku i w Angers i w obozach wojska. Każdy,
ym zainteresowaniem przeczytają ie tandeciarzy. Te sfery «inteligentne»,
bliżej zanalizować.
garia zgłosiła coprawda ponownie z caktóre dotąd uzurpowały sobie uszczęśjak o najwyższym szczęściu, marzy o tym, by i jego trud znalazł się,
Ententa bałkańska powstała W r. 1 934. łym naciskiem swe pretensje do rumuńskiej
liwianie narodu a których atutem do tej
choćby najdrobniejszą cząstką, w dziele odbudowania państwa. I hasWłaściwymi jej twórcami byli dwaj lu- Dobrudży, jednakowoż Wydaje się, że tu|eraz słyszymy sądy, wyrażone z pory była biedna frazeologia, tanie i wyłem jedności narodowej szeroko otworzono dostęp do tej pracy.
dzie, obaj dziś nieżyjący: Kemal Ataturk, reckiemu ministrowi spraw zagranicznych,
dnym oburzeniem o nieobywatel- krętne próżniactwo, niech zrozumieją,
twórca nowej Turcji i Aleksander, król który dwukrotnie, W drodze do Belgradu i
Chodzi
jednak
o
to,
że
można
mieć
dobrą
wolę
a
nie
posiadać
i postępowaniu tych, co teraz wyże koniec panowania kołtuństwa już naJugosławii. W ich koncepcji Ententa bał- Wracają z Belgradu, zatrzymał się W Soają niedawną historię głównych u stąpił. Inteligencja ma prawo istnienia
wielkiej duszy. Intencje, to rzecz doskonała. Ale trzeba jeszcze głęboko
sprawców nieszczęścia narodowego, jedynie jako siła pomocnicza w ewolucji,
kańska miała gwarantować bezwzględnie fii, udało się uzyskać odroczenie zgłoszewchodzić w siebie i badać, czy się te intencje nie kształtują pod wpłyych oburzonych zaliczyć należy sta- którą przechodzi całe społeczeństwo
status quo na Bałkanach, miała Wyeman- nia tych pretensji do końca Wojny.
wem jakichś uprzedzeń, jakichś przyzwyczajeń myślowych, nabytych
i
grzeszników niedawnego jeszcze którego większość 80 procentowo staw czasach przed katastrofą.
cypować państwa bałkańskie od gry wielMniej jest jasne, jak wygląda sprawa
mu, dla których niezręcznym i nie- nowi lud wiejski i proletariat pracująkich mocarstw. Obaj uważali, że blok jed- rumuńskich pretensji do Siedmiogrodu. ZaW
kraju
nacisk
zewnętrzny
dokonał
przewartościowania
wartości
odnym jest publiczne roztrząsanie cy. •
nolity 60-milionowy będzie mógł być rów- pewniają coprawda, że hr. Ciano, włoski
i pilnuje, by polityka małego podwórka, ambicje osobiste i inne wszelsprawy, czołowych uciekinierów, z
Żeby słowo patriotyzm, którym się
nouprawnionym partnerem w polityce eu- minister spraw zagranicznych, Wymógł na
kiego rodzaju małości nie przedostały się z powrotem w ściśnięte sze•ych niejednemu może to poparzyć
szermuje na prawo i lewo, miało jakiropejskiej.
hr. Csaky odroczenie analogiczne W sto[e wyciągnięte po nowe posady i sta- kolwiek bądź sens pozytywny — należy
regi. Tu na emigracji nie ma tego nacisku, rolę jego spełniać więc
Nawiasowo
mówiąc,
państwem
najbarsunku do Siedmiogrodu, ale pewności mieć
iska.
winna zwielokrotniona dyscyplina wewnętrzna. Od siebie sazrozumieć, że w pierwszej linii powidziej
zagrożonym
była
wówczas
Jugosłanie można. Radio i prasa włoska niewątrzejdżmy jednak tymczasem do pómego trzeba zaczynać, od siebie przede wszystkim żądać, z
nien być on oparty na ułatwieniu żywia. Groziły jej nietylko Węgry, które Wte- pliwie zupełnie nawołują Rumunię do polku dziennego nad tymi świeżymi siw
ł
a
s
cia - większości społecznej, t. j. więke j duszy nasamprzód wymiatać, co w niej było rodem
szczykami, zasłaniającymi więcej lub
dy w pierwszej linii myślały o rewindyka- czynienia ustępstw Węgrom, a co ustępz nizin.
szości mdowej i poświęceniu swej pracy
ej lękliwie dawne swe sympatie rów- dla niej.
cji Chorwacji i które czynnie Wspierały stwa te oznaczają, to jasno zupełnie Wy5
oparte często na osobistym inteO tym, jak nieugięci są oni — tam, w rozdartej, sponiewierewolucyjny ruch ustaszych. Groziły Wło- powiedział, nie dalej jak 28 stycznia, wyMy nie występujemy tu oczywiście ze
resie.
ranej i każdego dnia na nowo kaleczonej Polsce — wie cały świat i z
chy, które Wtedy myślały o Dalmacji i sto- soki dostojnik Węgierski W rozmowie z
śmieszną walką przeciw inteligencji
szacunkiem pochyla głowy.
f/po tej zmory politycznego sklepikar- rzeczywistej, jako grupie społecznej, bo
sunki z którymi nabierały nieraz {np. po przedstawicielem agencji Exchange Telea nieraz będzie koniecznością wró- bez inteligencji szerzyć się może tylko
rzekomym zbeszczeszczeniu lwów ŚW. Mar- graph. Powiedział on w tym wywiadzie,
Na nas tutaj też świat patrzy. Czyta oświadczenia i porównywa
W tym naszym szkicu nie czas nam chamstwo i demagogia; robimy podstaz nimi dokonania. W szczególności duch panujący w wojsku — duch
ka W Trogirze) wprost dramatycznych ak- że modus vivendi z Rumunią nie może pofecze uwypuklić te wszystkie grada- wową analizę tego co jest i co być może.
wstać jedynie na podstawie jakiegoś ukłaściśle obywatelski, zrodzony z wielkich tradycji patriotycznego dem ocentów.
polityczne i społeczne polskiej inte- Zdaje nam się, że te horoskopy na przyTe wielkie plany nie zostały zrealizo- du mniejszościowego, lecz, że muszą być
kratyzmu i wolny od tych nacieków, którymi usiłował plamić nas hitlemcji i t. zw. inteligencji, do której w szłość nie tylko naszą są własnością,
ryzm, zanim runął na nas swą potęgą — w szczególności ten duch bęwane. Venizelos, który naówczas rządził poczynione „daleko idące ustępstwa tery>sób dziwaczny przyłączano pojęcie przypuścić należy, że one stają się widzie mówił światu, co my tu na emigracji jesteśmy warci.
Grecją i który był ściśle związany z poli- torialne. Mniejsza oferta Rumunii nie moiłeczeństwa, jak gdyby poza nią nie doczne i innym; wielu jednak odwraca
tyką italską, przeforsował, że pakt wza- że być uznana za zbliżenie. To stanowisko
o większości społecznej, t. j. chłopów oczy z przyzwyczajenia. Nie używamy
A nie o cudzą tylko opinię chodzi. Kiedyś, gdy wrócimy, zapytają
jemnej
pomocy państw bałkańskich obo- Węgier było skonstatowane po (podkreśleobotników. Ta inteligencja umysłowa żadnego stylu moralizatorskiego, często
nas oni — ci jedynie ważni, ci męczeństwem swym tak nieporsatz tej inteligencji rozpanoszyła się oddziaływującego w sposób denerwująwiązuje
w razie jeżeli jeden z partnerów nie nasze) weneckim spotkaniu" .
równanie nad nas wzniesieni — jak żyliśmy tutaj i co uczyniliśmy ze
las w latach ostatnich w sposób nie- cy — zwłaszcza jeśli posługują się nim
jest zagrożony przez inne państwo bałkańI oto pierwszy rezultat konferencji biasposobności, które nam były dane.
. dianie szkodliwy, karmiła siebie i wykolejeni inteligenci i karierowicze.
łogrodzkiej. Wiadomo, że król Karol ruskie.
■miła innych bezmyślnymi hasłami Staramy się przedstawić rzeczywistość.
Zapytają: coście przezwyciężyli?
Tym sposobem pakt bałkański stał się muński Wyraźnie zupełnie odrzucił możliiwinistycznymi.
Nie tuszymy sobie wcale byśmy brali jawłaściwie jedynie paktem wzajemnej ase- wość jakichkolwiek terylońalnych ustępstw.
Może
to
być
groźne
pytanie.
Sejm ostatni był znakomitym wyra- kiś patent na nieomylność naszych sąkuracji przeciwko roszczeniom bułgarskim, Jeżeli więc komunikat o całej sprawie ren tej uzurpacji przedstawicielstwa dów lub na wypowiadanie wyroczni, lecz
skierowanym przeciwko wszystkim partne- windykacji terytorialnych milczy, a zawierodowego. Czyż nie był ten Sejm staramy się być bliżej prawdy, choć by
rom. W samej rzeczy maksymalne żąda- ra jedynie zapewnienie, że państwa Enmtnym teatrem t. zw. woli ludu, na ta-prawda nas samych i innych kłuła.
Czesław
POZNAŃSKI
nia rewizjonistyczne bułgarskie obejmują tenty pragną żyć W przyjaźni z Węgrami
órym wszystko było, prócz przedstaPrzechodzimy obecnie wielką próbę
zarówno greckie Saloniki, jak jugosłowiań- i Bułgarią, to oznacza to niewątpliwie, że
i cielstwa ludowego. Tylko na takim tle naszej spoistości narodowej. Nie łudziską Macedonię, rumuńską Dobrudżę po- stanowisko króla Karola zostało zaakcep: zkarnie mogli wyrosnąć Rydze i Sta- my się, abyśmy nagle zdołali stworzyć
cje. To jest jedyne a smutne uspra- cudną solidarność, ale mamy prawo
ioiCane.
łudniową i Wreszcie turecką Trację.
edliwicnie ich istnienia.
Konferencja zresztą dała i inny jeszcze
Po zamordowaniu króla Aleksandra
przypuszczać, że już w tej chwili możeZ tego trzęsawiska inteligenckiego my opracowywać zgodnie pewne plany
pakt rozluźnił się jeszcze bardziej. Pan Wyraz chęci państw bałkańskich nie podileży jednak wyciągnąć te zdrowe ele
na przyszłość.
Stojadinovicz w poszukiwaniu reasekura- dania się presji zewnętrznej. Myślimy o
I enty, z którymi dla ratowania Rzeczy
Wszystkie oświadczenia rządowe stwier- kie najważniejsze kierunki polskiej myśli cji zawarł pakt oddzielny z Bułgarią dnia tym ustępie komunikatu, który mówi o zaMniej niezdrowego romantyzmu, mniej
j ospolitej, będzie można jeszcze współ- bzdurstw, mniej złudzeń nam trzeba — dzają, że wstąpiliśmy w okres demokracji.
politycznej». Pan generał Sikorski witając 24 marca 1937 r., następnie zaś dnia 25-go cieśnieniu Węzłów ekonomicznych. Jest to
racować. Do tych zaliczamy tych, któ
trzeba realnej polityki.
Generał Sikorski w pięknym swym prze- w Radzie wyraz opinii narodowej dodał marca tegoż roku, pakt z Włochami Ten oczywiście teoria.
Ekonomia czterech
ty w dobrej wierze dali się obałamucić
Nie wolno . nam nie wierzyć, że tego mówieniu inauguracyjnym posiedzeniu Ra- « uczestniczą w niej przedstawiciele tych
ostatni pakt zapewnił mu jednocześnie u- państw bałkańskich nie uzupełnia się nafudnymi i często fałszywymi hasłami nie uskutecznimy —; bo chodzi tu o niedy Narodowej wyraźnie zupełnie podkreś- prądów ideowych, które wykazały swoją śpienie pretensji Węgierskich, gdyż Buda- wzajem a wręcz przeciwnie, jest prawie
alriotycznymi. Natęży poddać ścisłej małą rzecz — chodzi o zbawienie kraju.
lił, że «Odrzucając wzory totalistyczne, żywotność i trafną orientację polityczną». peszt posłuchał wskazówek rzymskich.
identyczna. Wszystkie one eksportują suanalizie naszą przeszłość niedawną, by
Każdy z nas ponosi odpowiedzialność,
Równolegle jednak z tym zabezpiecze- rowce, nieraz identyczne (np. tytuń), wszylóc dojść do jakichś wniosków kon- i biada tym, którzy tego już obecnie nie tak bezwzględnie obce duchowi polskiemu,
Rada Narodowa w której obok Heridąc śladem pięknych wzorów naszych sokretnych a zatym i czynów późniejszych rozumieją.
mana Liebermana zasiada Tadeusz Bie- niem się Jugosławii stawała się niebezpie- stkie importują wyroby przemysłowe. To
juszników, Wielkiej Brytanii oraz Francji, lecki, obok Mikołajczyka •— Cat Mackie- czną pozycja Rumunii, przeciwko której zaakcentowanie chęci zbliżenia ekonomiczprzygotujemy podwaliny pod Polskę praw- wicz, a obok Schwarzbarda p. Jóźwiak, kierowane było ostrze zarówno rewindy- nego należy więc interpretować jako sudziwie demokratyczną, a więc sprawiedli- stanowi wachlarz myśli politycznej pol- kacji bułgarskich jak Węgierskich. I w o- rogat tego zbliżenia politycznego, do któwą i rządną».
skiej, skupia — zacytujmy znów genera- kresie Monachium Wydawało się, że spra- rego veto niemieckie i włoskie nie dopuśSłowa te chyba żadnego komentarza nie ła Sikorskiego — «elementy kulturalne, wa rewizji granic rumuńskich może już ciły.
wymagają. A jednak dziwnym zrządze- gospodarcze i społeczne, składające się na bardzo rychło stanąć na ostrzu noża.
Na najważniejsze zagadnienie: na to,
niem, właśnie na tle stosunku do Rady całość życia polskiego».
Jak tylko Wybuchła Wojna światowa, jak pakt bałkański będzie się przedstawiał
Wojna dzisiejsza jest niewątpliwie Woj- cy w stosunku do dobra ogólnego. Że jest Narodowej spotykamy się z najzupełniejsprawa pełnego bloku bałkańskiego -- z w chwili, w której wielkie mocarstwo: RoTo, że Polska obecnie prowadzi wojnę
ą ideologiczną. Jest ona wojną przeciw on upoważniony do wykonywania swojego szym wypaczaniem poglądów szefa rządu.
Bułgarią lub bez niej — jako jedyne moż- sja albo Niemcy, zaatakują jednego z
ńalizmowi — zarówno nacjonal-socjalis- zawodu i do wolnego wyboru zajęcia, je«Rada Narodowa powinna być mono- narzuca oczywiście — podobnie jak we liwe zabezpieczenie neutralności i niepod- kontrahentów, białogrodzkie spotkanie o\cznemu, jak i bolszewickiemu -- które je- żeli taki wybór istnieje. Że wybrane prze- litem » słyszymy z ust bardzo autoryzowa- Francji i w Wielkiej Brytanii — podpoległości państw bałkańskich stała się zno- czywiście odpowiedzi nie dało. Wszystko
rządkowanie tego co dzieli, wspólnej woli
nakoWo negują prawa człowieka Wobec zeń zajęcie zostanie wzięte pod rozważanie nych.
wu aktualna. Życzyła sobie tego przede pozostaje po dawnemu: Turcja jest zwiąolochu państwowego.
przez czynniki publiczne, i że po rozważeZgoda. Powinna być monolitem, tak, zwycięstwa.
wszystkim Turcja. Ponieważ jednak Tur- zana z Francją i Anglią, Rumunią i GreAle nie oznacza bynajmniej sprowa- cja, chociaż nie bierze udziału W Wojnie, cją są gwarantowane przez Francję i AnDawne hasła 1 789 r., hasła praw czło- niu zostanie zaakceptowane lub odrzucone. jak monolitem jest cały naród polski, w
ieka, które lat temu dwadzieścia jeszcze
walce z wrogiem zewnętrznym, w wspól- dzania wszystkiego do wspólnego mianow- jednak wyraźnie zupełnie związana jest z glię. Że Turcja się ruszy W razie zaatako4) Że będzie on miał bezsprzeczne pra.dawały się zdobyczą nie podlegającą dysnym wysiłku tworzenia armii polskiej, w nika. Istotą demokracji jest bowiem uzna- Aliantami, to koncepcja ta automatycznie wania Rumunii, czy Grecji jest więc pewwo do kupna i sprzedaży wszystkiego co
isji z powrotem stają się aktualnymi.
nie, że istnieje rozbieżność zdań, i że każ- Wywołała sprzeciwy.
wspólnej walce o odbudowę Polski.
nikiem. Czy w razie zaatakowania Turcji
według prawa kupić czy sprzedać można
Do tego pojęcia «monolitu» dodaje się de zdanie jest równouprawnione.
Ostatnio wielki pisarz angielski H. G. i to w takich ilościach i z takimi tylko za
Przede Wszystkim oczywiście Niemiec. Rumunia i Grecja się ruszą, pozostaje pod
Wystarczy zresztą czytać sprawozdania Korespondent budapeszteński „Frankfur- znakiem zapytania. Pod znakiem zapyta■ r ells wystąpił znowu z sformułowaniem strzeżeniami, jakie są w zgodzie z dobrem jednak odrazu komentarz. Nie należy ujawniać, że w łonie Rady może istnieć róż- z posiedzeń Izby Gmin, z posiedzeń fran- ter Zeitung" w korespondencji z dnia 23 nia również jest stanowisko Jugosławii w
[ aW człowieka, początkowo w liście do ogółu.
r imesa", później — w formie obszerniejnica zdań i poglądów.
cuskiej Izby Deputowanych aby nie za- stycznia tak charakteryzuje blok bałkań- każdym Wypadku.
5) Że on i jego prawnie nabyta własRada Narodowa powoła- chować żadnych wątpliwości w tym wzglę- ski: „Pomiędzy zwolennikami takiego blo>::zj — na łamach miesięcznika „Union",
Jednakowoż to, że wedle zgodnych reudajemy poniżej to ostatnie sformułowa- ność prywatna będą miały prawo do po- na została właśnie dlatego, że istnieją w dzie.
ku można znaleźć takich, którzy mniej lub lacji istotnym spiritus motiens w Białogro:
To same prawo otwartej dyskusji musi więcej Wyraźnie pragną W nim widzieć dzie był właśnie turecki minister spraw za; w nadziei, że wznieci ono owocną dys- licyjnej i legalnej opieki przed prywatną społeczeństwie polskim — tak jak w każagresją, rabunkiem, naciskiem czy groźbą. dym innym — różnice zdań i poglądów. mseć i Rada Narodowa i prasa polska na „Wał ochronny" przeciw Wpływom nie- granicznych, nie jest bez znaczenia.
sję.
Została powołana na to ażeby właśnie emigracji.
Jak nie jest bez znaczenia fakt, że
mieckim i którzy tym samym oddają się
6) Że może on poruszać się swobodnie tym zdaniom i poglądom dać wyraz.
To że jesteśmy wszyscy jednomyślni w .na usługi anglo-francuskich wysiłków stwo- Niemcy uznały za konieczne wzmóc naOświadczamy :
po świecie na swój własny koszt. Że jego
Pan Prezydent Raczkiewicz w swej wspólnej woli walki o oswobodzenie Oj- rzenia dyplomatycznego i gospodarczego cisk na Jugosławię przez posłanie trzech
1 ) Że każdy człowiek jest spadkobier- prywatny dom, czy mieszkanie, czy też w mowie inauguracyjnej podkreślił, że w czyzny nie może stać się pretekstem do frontu".
dywizji do Karyntii.
wszystkich wynalazków, źródeł bo- granicach rozumnych utrzymany ogród sta- składzie Rady « znalazły odbicie Wszyst- kneblowania ust.
Cep.
Nietylko
jednak
Niemcy
sprzeciwiły
się
.ctw, sił i możliwości nagromadzonych nowi jego twierdzę, i że przekroczenie jego
'.ez naszych przodków i że bez różnicy progu może być dokonane wyłącznie za jejy, koloru skóry, wyznania czy poglądów go zgodą lub przez legalnie do tego upraw- rok nie zapadł, będzie on zwolniony. Nie inne cielesne kary; nie może on być ska- wszystkie poprzednie Deklaracje Praw stępców, czy ustanawiania praw pobocz;
I on prawo do wyżywienia, mieszkania, nioną osobę, opatrzoną w prawem przepi- może on być powołany do wojskowej czy zany na uwięzienie, któremu towarzyszą Człowieka. Odtąd w nowej epoce stano- nych, które by w jakikolwiek sposób mogły
ieki lekarskiej, niezbędnych dla rozwoju sane pełnomocnictwo. Że będzie on miał innej służby, jeżeli ma do niej jakieś we- tego rodzaju hałas, cisza, światło czy ciem- wić ona będzie podstawowe prawo dla uszczuplić prawa i swobody tu wyrażone.
ność, które mogły by wywołać cierpienie ludzkości całego świata.
Każde prawodawstwo musi być jawne i
-.najpełniejszych możliwości jego fizycz- prawo poruszania się swobodnego po wszy- wnętrzne zastrzeżenie.
moralne, lub na uwięzienie w pomieszcześciśle określone. Żaden tajny układ nie
stkich krajach, górach, lasach, morzach,
i
umysłowego
rozwoju
i
dla
utrzyma8) Że chociaż człowiek jest przedmio0
Żaden układ, żadne prawo, odpowiago w stanie zdrowia od urodzenia aż jeziorach i rzekach świata, wszędzie tam tem swobodnej krytyki dla swoich bliźnich, niu zarażonym, brudnym i niehygienicz- dające tym podstawowym prawom, nie bę- może wiązać jednostki, organizacji, czy
nym, lub w towarzystwie ludzi chorych zaspołeczeństwa. Żaden nakaz powzięty jagdzie obecność jego nie będzie miała szko• śmierci.
to jednak musi on być skutecznie chroniokaźnie. Nie może on być karmiony siłą, ani dzie zastosowane wobec żadnej jednostki, kąś radą, rozszerzający zastosowanie pradliwego wpływu, nie będzie niebezpieczną
2) Że jest on upoważniony do otrzy- dla niego, lub nie będzie stanowiła poważ- ny przed każdym kłamstwem czy fałszywą powstrzymany od głodowania, jeśli taka prowincji czy jednostki administracyjnej, wa, nie może być narzucony. Nie ma bointerpretację, która mogłaby go skrzywdzić
nia takiego wykształcenia, które uczy- nej niedogodności dla jego współobywajest jego wola. Nie może on być zmuszony jeżeli nie zostało ono ustanowione otwar- wiem poza całym narodem żadnego innelub znieważyć: Zasadnicze fakty zawarte
5 by z niego pożytecznego i uświadomio- teli.
cie przy pomocy czynnej i zgodzie każdego go źródła prawa i dopóki życie idzie w
we wszystkich aktach, zastrzeżonych dla do zażywania narkotyków i nie wolno mu
no obywatela, i że wykształcenie specjalich dawać bez jego wiedzy i zgody. Że pełnoletniego obywatela, lub przegłosowa- kierunku tworzenia coraz to nowych po7) Że żaden człowiek, za wyjątkiem ta- celów administracyjnych muszą być dopójdzie w kierunku rozwijania jego innajwyższą karą na jaką człowiek może ne — większością głosów bezpośrednio, lub koleń obywateli, żadna generacja nie mo,vidualnych zdolności dla służenia ludz- kich którzy zostaną przez czynniki kompe- stępne zainteresowanej osobie dla spraw- być skazany jest więzienie do lat 15, lub większością głosów wybranych publicznie że w części lub całości przekazać prawa
dzenia lub skorygowania na jego korzyść.
ustawodawczego, które jest własnością
ci, że będzie on miał zawsze łatwy do- tentne uznani za jednostki niebezpieczne
delegatów. W sprawach dobra- ogólnego
Akta
są raczej memorandum; nie mogą one kara śmierci.
dla
siebie
i
innych
z
powodu
umysłowego
j do wszelkich źródeł wiedzy przez całe
bezsprzeczną ludzkości.
jednostka musi podporządkować się decy>je życie i że cieszyć się będzie jaknaj- niedorozwoju, co zresztą corocznie musi być użyte jako dowód, bez ścisłego po10) Że zasady i sugestie zawarte w tej
zji większości.
być
sprawdzane,
nie
może
być
uwięziony
twierdzenia na jawnej rozprawie.
ej idącą swobodą zebrań, dyskusji i obDeklaracji winny być zdefiniowane szerzej
przez okres dłuższy niż dni 6, nie będąc obCzytajcie na str. 3-ej artykuł JANA
dów.
Żadna władza administracyjna nie mo9) Że żaden człowiek nie może być pod- w kodeksie podstawowych praw ludzkich,
ciążonym określonym przekroczeniem prawże,
pod
pretekstem
nagłości
sprawy,
doI) Że może on się swobodnie zajmować nym, ani przez okres dłuższy niż trzy mie- dany sterylizacji czy kastracji bez własnej który powinien być dostępny dla każdeTURONIA p. t. «KIEDY NARÓD STAJE
dą legalną pracą, zarabiając tyle ile siące bez publicznego sądu. Jeżeli po upły- zgody, ani też pobity, chyba że sam zaata- go. Deklaracja ta nie powinna być uważa- godności chwili i t. p. otrzymać pełnomocrosi wydajność i pożyteczność jego pra- wie trzech miesięcy sąd się nie odbył i wy- kował, ani torturowany czy skazany na na za jakikolwiek pretekst. Zawiera ona nictw dla tworzenia lub określania prze- SIE STRONA».

Kilka uwag

Nieszczęście zmienia perspektywy — blednie, co wydawało się
znacznym, zaciera się, co było ostre i ludzie nieporównanie głębiej,
niż zwykli, zaglądają we własne dusze i swoich bliźnich. Pod ciężarem
straszliwego dopustu, wszyscy dziś w Polsce czują się wspólnikami
jednej doli i wszyscy, jak chlebem, dzielą się tą samą nadzieją. Serce
pęka, ale i rośnie, gdy słyszy się, jak tam, w kraju ludzie umęczeni o
drugich umęczonych myślą, jak sobie wzajemnie pomagają, jak —
zwarci — nie dopuszczają między siebie zwątpienia.
Czy i my, tu na emigracji, mamy tę samą postawę zakonu Polaków?
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Sprawa gospodarczej odbudowy kraju i ZYCIE TRAKTATÓW
zagadnienie sił technicznych na emigracji

Jan

Medy skręcie...
A

KARIERA PANA HAWELKI

Pan Jerzy Hawelka został ostatnio mianowany prowizorycznym prezesem R a ^y
Jednym z głównych szkopułów, na któ- argumencie, że układ francusko-sowiecki Ministrów «protektoratu» Czech i Morare natrafia wszelka regulacja prawna, jest z r. 1936 zmieniał warunki egzystencji wii. Prezes bowiem Rady Ministrów
trudność połączenia dwóch równie cennych Niemiec. Ale i wówczas, gdy go użył Hit- «ciężko zachorował*.
i.
zasad : 1 ) stałości porządku prawnego, ler, było jasne, że jest to pretekst tylko,
Warto się temu panu bliżej przyjrzeć,
Czy na czasie jest mówić o gospodar- kupantów związane być może z usiłowa- 2) jego przystosowalności do zmiennych
kuso okryty powołaniem się na klauzulę.
czej odbudowie kraju? Wszak mamy in- niem dalszych zniszczeń. Siły techniczne warunków życia.
kariera jego bowiem stanowi klasyczny
Samowola zatym interpretacji, to jedno
ne ciężkie troski i kłopoty dnia dzisiej- uległy i ulegać będą ciągłemu pomniejzupełnie przykład tego, co istotnie się kryniebezpieczeństwo.
Drugie powstaje wskuszego.
Z jednej strony chcemy, aby ustawa czy
je za zasłoną pewnych górnolotnych haseł.
szaniu przez działania wojenne, przez
tek sposobu, w jaki dotąd nazbyt często
Jeżeli zaś mówić, to z jakich wycho- wywożenie do Niemiec i sowieckich o- umowa nie zależały od kaprysów chwili,
Pan Hawelka, początkowo sekretarz odząc założeń? Wszak wojna jest równa- kręgów przemysłowych, przez ubytek lecz wyznaczały trwałe, z góry obliczalne wprowadzano w życie klauzulę rebus hic sobisty ministra Stribrnego, wykazał na
niem z wielu niewiadomymi.
naturalny i brak dopływu świeżego na- linie stosunków prawnych; od tego zależy stantibus. Prawo międzynarodowe miano- tym stanowisku wyjątkowe zdolności. ZoUwagi i wnioski poniższe opieramy na rybku, albowiem według informacji z pewność prawa. Z drugiej jednak prag- wicie oświeca ją o tyle tylko, że pozwala stał też wkrótce mianowany referentem
2-ch podstawowych założeniach wstęp- kraju szkolnictwo wyższe i średnie pod niemy, by regulacja prawa nie raumifiko- jednemu kontrahentowi wezwać drugiego Najwyższego Trybunału Administracyjnych. Pierwsze: sprawa gospodarczej okupacją niemiecką, rosyjską i litewską wała pewnych stanów, nie przeszkadzała do rewizji postanowień traktatowych, z
nego i docentem prawa administracyjnego
odbudowy kraju stała się aktualną właś- uległo właściwie całkowitej likwidacji.
swą sztywnością rozprężaniu się sił życia; których uszło życie. Ten drugi nie może na uniwersytecie praskim.
ciwie od chwili, gdy pierwsza bomba
Ten ciężki splot okoliczności i pięt- prawo ma wprowadzać w życie ład, ale uchylić się od rokowań w tym względzie,
Z krótkiego swego zetknięcia się z polispadła na terenie Polski, a już conaj- rzące się trudności grożą zepchnięciem nie ma go tyranizować.
co, oczywiście, nie przesądza jeszcze ostatyką
pan Hawelka wyniósł pogardę dla
mniej od czasu ukonstytuowania się rozstrzygań gospodarczo - przemysłoBardzo trudno znaleźć właściwą miarkę tecznego wyniku.
rządu polskiego na emigracji we Fran- wych na linię najmniejszego oporu, t. j.
demokracji i «partyjnictwa». Zdaniem jeTymczasem
moskiewsko-pruska
metoda
cji. Drugie: zakładamy decydujące zwy- pokrywania zapotrzebowania nawet już dla obu tych zasad. Każdy wie, jakim
go zbawienie kraju leżało w oddaniu rzącięstwo Francji i Anglii i wypływające po wkroczeniu armii do kraju przez do- przekleństwem może stawać się prawo posługiwania się klauzulą polegała na je- dów elicie umysłowej, w «dyktaturze instąd przeświadczenie, że kraj chwilowo stawy zagraniczne. Takie pozornie naj- znieruchomiałe, trwające w miejscu, gdy dnostronnym stwierdzeniu, że stan rzeczy telektualnej ».
tylko znajduje się pod okupacją, a więc prostsze
rozwiązanie
wywołało
by życie dawno poszło naprzód. A więc u- się zmienił, i oświadczeniu, że wobec tego
Hasła te Hawelka i jego przyjaciele z
rząd nasz na emigracji, a przede wszy- bezrobocie w znajdującym się już obec- czynić je giętkim, lotnym i przez to wiecz- dane państwo zrzuca z siebie zobowiążąnia
przyjęte
swego
czasu.
Gdy
więc
prawo
i Najwyższego
Trybunału, równie jak i on
stkim tworząca się tu armia nie są jedy- nie na dnie nędzy kraju, obniżałaby jego nie młodym? Owszem, zrobiono to — w
! dumnl z swe
,
3 wyższości intelektualnej pron ; e przejawem żywotności i wyrazem potencjał gospodarczy i wojenny, "przy- dyktaturach. Wyzwolono się tam z ram międzynarodowe mówi o inicjatywie do
przyjaznych rokowań, interpretacja mos- ,' pagowah w klubach, w periodycznych pismoralnego protestu przeciw gwałtowi czyniło by się do dalszego zwiększenia
prawa twardo ściskających życie. Wyoraz dowodem praw narodu do bytu nie- długu państwowego. Było by to poza tym
kiewsko-pruska zmierza do brutalnego sta- mach o wysokim poziomie, a nawet czasem
podległego, lecz mają odrazu przed sobą wbrew własnym zamierzeniom konty- śmiano demokracje, zabawiające się skru- wiania świata przed faktemi dokonanymi. udało się im przedostać i do prasy codzienPozwolono sęzupełnie konkretne cele i zadania do wy- nuowaniem polityki okupacji niemiec- pułami legalistycznymi.
nej.
dziom
nie
krępować
się
«suchym»
tekstem W tym ostatnim ujęciu zachodzi zmiana
konania w ojczyźnie.
kiej, dążącej systematycznie do przeJeden z przyjaciół Hawelki, profesor uustawy i rozstrzygać wedle «życiowych» warunków nie na takie, wśród których za- niwersytetu praskiego, Sommer, poświęcił
Jeżeli przyjmiemy za słuszne dwa po- kształcenia Polski w kraj li tylko rolnigrożona
jest
egzystencja
państwa,
ale
na
wyższe założenia to w konsekwencji bez- czy i niszczącej w tym celu wszelkie pla- interesów państwa, ludu, społeczeństwa. W takie, wśród których można kpić z bezsil- w roku 1932 temu zagadnieniu artykuł,
ten sposób zniknęła w dyktaturach sklerospornym staje się trzecie. Gospodarcza cówki przemysłowe.
stanowiący wyznanie wiary. Pod tytułem
nych protestów.
W tych warunkach w kraju, który do- tyczność prawa. Ale czy trzeba przypoodbudowa Polski nie może być przed« Imperium divi Augusti» artykuł ten wyTak
to
w
roku
1870
Rosja,
korzystając
miotem chociaż by najgenialniejszych tychczas dźwiga ciężkie brzemię dzie- minać, na jaką poszło ono tam poniewiersławił czasy cesarza Augusta, jako czasy
ze
skrępowania
mocarstw
wojną
francuskoimprowizacji, co w praktycznym wyko- dzictwa z okresu jeszcze przed rozbio- kę?
które rozwiązały problemat rządzenia krananiu prowadzi nieodmiennie do szere- rami, który był systematycznie wyjałaNiezmiernie to, powtarzam kłopotliwe pruską, oświadczyła, że odrzuca postano- jami, czasy rządów «technikôw rządzenia»
wienia
traktatu
paryskiego
(który
zakońgu nieskoordynowanych poczynań, lecz wiany z bogactw i sił żywotnych w okre- — pragnąć, by prawo było opoką, na któopierać się musi na konkretnym, jedno- sie niewoli, który przechodzi obecnie o- rej opiera się spokojność i sprawiedliwość czył wojnę krymską) zabraniające Rosji nie kontrolowanych przez nikogo.
Artykuł ten ukazał się w sześćdziesiątą
licie przemyślanym planie opracowanym kres, w swej potworności dający się w stosunkach ludzkich, a zarazem chcieć, utrzymywania floty wojennej na morzu
rocznicę prezesa Najwyższego Trybunału
w szczegółach przez fachowców jut tu chyba porównać z okresem z przed ty- by nie miało w sobie nic kamiennego.
Czarnym.
siąca lat, gdy wytrzebione były zachodna emigracji.
Tak w r. 1908 Austro-Węgry jedno- Administracyjnego, i nie było tajemnicą
nio-polskie
plemiona
podolskie
i
pomorstronnym oświadczeniem wyzwoliły się z dla nikogo, że tym «Augustem» który w
Planowość?! Etatyzm który podobno
koncepcji Sommera, Hawelki i ich przycharakteryzował gospodarkę polską?! skie, po ponownym wskrzeszeniu do byTrudność ta nabiera szczególnego kolo- traktatu berlińskiego, który jej powierzał jaciół miał zastąpić znienawidzonego BeJaka była naprawdę linia główna polity- tu niepodległego sprawa odbudowy gosokupację Bośni i Herzegowiny, i zamieniki gospodarczej w Polsce? Jaki styl pol- podarczej siłą rzeczy wysunie się na czo- rytu w stosunkach międzynarodowych. ły okupację aneksją.
nesza i zlikwidować równie znienawidzoną
skiego życia gospodarczgeo, jakie istot- ło najważniejszych zagadnień. Ludność, Dwa państwa zawarły układ. Obie strodemokrację był właśnie ten Prezes NajTak
w
całym
szeergu
przypadków
Hitne i zasadnicze cechy znamienne? Kto niszczona od podstaw biologicznych, do- ny zyskały pewne uprawnienia i przyjęły ler łamał traktat wersalski i inne układy, wyższego Trybunału.
faktycznie kierował i nadawał ton decy- szczętnie zrujnowana pod względem ma- pewne zobowiązania. Muszą mieć przekoNazwisko jego brzmiało: Hacha.
terialnym, gnębiona na wszelkie moż- nanie o trwałości układu, aby móc oprzeć stwarzając samowolnie — i niestety bezdujący?
Zwolennicy « dyktatury intelektualnej »
liwe sposoby, z ciężkim urazem do sfer na nim doniosłe kalkulacje polityczne.
karnie — fakty dokonane, za każdym raStraszliwa klęska nakazuje odważnie rządzących i ich przedstawicieli, oczekiznaleźli zwolenników. Pewne koła wielNa pozór wszystko tak samo, jak w sto- zem z pierwotnym powoływaniem się na kiego przemysłu czeskiego również widziai uważnie spojrzeć poza siebie a spoj- wać będzie od nowej władzy rozwiązania
zmieniony
stan
rzeczy.
rzenie wstecz ukazuje zwykle obraz spraw gospodarczych pod kątem widze- sunkach prywatnych, gdy chodzi o zwykły swe zbawienie w zlikwidowaniu demoprzeszłości z przeraźliwą jaskrawością. nia pracy i chleba dla wszystkich.
łe umowy z zakresu prawa cywilnego. Ale
kracji czeskiej i popierały wydatnie Hawel- :
Politykę gospodarczą Polski charakteróżnica jest przede wszystkim w tym, że żyPakt Ligi Narodów usiłował stępić nie- kę i towarzyszy. I w chwili, gdy państwo
Program odbudowy gospodarczej mu- cie ludzkie jest krótkie i już wskutek tego
ryzował właściwie "brak zdecydowanej i
na dłuższą metę obowiązującej myśli si przede wszystkim zerwać radykalnie z umowy prywatne nie mogą bardzo się ze- bezpieczeństwa, stanowiąc w słynnym ar- czechosłowackie zostało zagrożone, dyktaprzewodniej oraz nagłe krańcowe zwro- błędami przeszłości, a więc w pierwszej starzeć. Państwo natomiast jest długowie- tykule 1 9-tym, że «Zgromadzenie może od torzy in spe próbowali nawet dwa razy uchwycić władzę. Raz pierwszy po mobity: rolnictwo czy przemysł, etatyzm czy linii chaos nieskoordynowanych poczy] czne i łatwo może w swym rozwoju odejść czasu do czasu zalecać członkom Ligi, by
inicjatywa prywatna, za czy przeciw nań zastąpić jednolitym, fachowo w
lizacji dnia 21 maja 1938 r., raz drugi po
zrewidowali
traktaty,
które
stały
się
niekartelom, elita czy też frontem do szare- szczegółach przepracowanym planem, daleko od sytuacji, do której dostosowany wykonalne». Ale artykuł ten — zgodnie kapitulacji monachijskiej.
czynnik biurokratyczny w jaknajszerszej był układ. A jednak traktat, jeśli nie miał
go człowieka.
Demokracja czeska jednak okazała się
ściśle oznaczonego terminu, będzie je wią- z całym charakterem Ligi skrępowanej zaCzynnik społeczny a fachowy czynnik mierze zastąpić czynnikiem społecznym
zbyt silną, aby przyjaciele pana Hawelki
sadą
suwerenności
państw
—
był
bardzo
techniczny w szczególności, był stale od- oraz jako podłoże społeczno-ideowe zał.
potrafili ją zlikwidować.
Następnie, gdy kontrakt prywatny się miękki. Mówił o «zaleceniu», którego
suwany, gdy chodziło o decyzje gospo- przyjąć potrzeby jaknajszerszych mas
I dopiero dziś Hawelka i jego towarzymożna
było
nie
posłuchać
i
nie
wprowadarcze wogóle, a już — specjalnie, gdy ludności wsi i miasta. Szereg bolączek przeżyje, wówczas szkodę ponosi jednostsze z pod znaku « dyktatury intelektualdzał
żadnych
sankcji
na
przypadek
zlekspołecznych,
które
leżały
odłogiem,
ka, nieznaczna cząsteczka społeczności.
szło o zagadnienia obrony. Uporczywe
nei», «rządu technikôw», osiągnęli swój
próby świata technicznego dojścia do wojna zamieniła w ropiejące rany, Gdy traktat międzynarodowy traci łącz- ceważenia opinii Zgromadzenia.
cel.
Do
nich
należą
przede
wszystkim:
kwesWojna
obecna,
okazawszy
bezkrwisnależnego mu głosu czy to w sprawach
ność z życiem, mogą ucierpieć interesy caHacha nosi tytuł prezydenta Protektotość dotychczasowej organizacji życia mięogólno-przemysłowych, czy też w dzie- tia rolna, gdzie czeka załatwienia spra- łej wielkiej zbiorowości ludzkiej.
wa
bezrolnych
i
gospodarstw
karłowaratu.
dzinie uzbrojenia, lotnictwa, motoryzaTo też prawo międzynarodowe, obok dzynarodowego wysunęła zagadnienie noPan Kliment jest sektretarzem p. Hacji, były w najlepszym razie ignorowa- tych, kwestia rzemiosła, która znalazła swej naczelnej zasady pacta sunt servanda wych form uporządkowania stosunków
ne. Dominował niestety nagminnie tak się w ślepej ulicy, i wreszcie kwestia («układów należy dotrzymaé»), zna dru- ' ml ? dz y państwami. Jedną z najwazniej ćhy. P. Muzik jest sekretarzem generalnym
pracowników
fizycznych
zwany w szerokich kołach, «kult nie- bezrobocia
gą — t. zw. klauzulę rebus hic stantibus ] sz y ch cz ? ścl składowych tego zagadnienia partii « Solidarności Narodowej », jedynej
kompetencji*, a kierownictwo życiem i umysłowych w mieście i na wsi.
będzie niewątpliwie obmyślenie metod po partii uznanej przez Niemców. A pan Hagospodarczym zagarnęły bez reszty Program więc odbudowy gospodarczej («póki rzeczy stoją w miejscu»). Oznacza
welka jest premierem.
musi w stopniu jaknajszerszym uzwglę- ona, że układ nie może nadal obowiązy- kojowej rewizji traktatów — tak, aby wilk
czynniki biurokracji i spekulacji.
Divus Augustus jednak nazywa się von
dniać czynniki natury społecznej.
wać, jeśli zmienił się zasadniczo stan, któ- był syty i owca cała. To znaczy, aby staJeżeli więc zatrzymamy się na tragiNeurath.
wało
się
zadość
wymogom
wiecznie
ruchWaga, złożoonść i trudność zagadnie- ry był racją powstania traktatu. Nic na
cznej sprawie inwazji niemieckiej, to
liwego życia i przestarzałe, zdrewniałe
ZAPAMIĘTAMY
musimy sobie szczerze i bez ogródek po- nia dyktują nieodzowną konieczność świecie nie trwa. Nikt, twierdził Heraklit,
niezwłocznego
przystąpienia
do
pracy
i
traktaty
nie hamowały uprawnionego roznie przekroczył dwakroć tej samej rzeki.
wiedzieć, że taki stan rzeczy musiał dać
Jenerałgubernator Frank przyjął dyrekjaknajgorsze wyniki, albowiem w wojnie przygotowania tych jej elementów, które W dziedzinie prywatnych stosunków praw- woju młodych sił. Zarazem jednak, by
są
do
załatwienia
już
obecnie
na
emicję
nowego emisyjnego Banku Polskiego
zmiany
dochodziły
do
skutku
po
należynowoczesnej na czoło wysuwa się przenych można od sądu państwowego zażąde wszystkim zagadnienie sprawności gracji. Trudno pozatym przypuszczać, dać stwierdzenia uwiędu pewnej umowy. tych sprawdzeniach objektywnego stanu i w osobach dr. Feliksa Młynarskiego i p.
technicznej. Uwsteczniona technicznie aby zdruzgotanie sił niemieckich na Ale traktaty międzynarodowe mogłyby si- na podstawie orzeczenia właściwej prze- Jędrzejowskiego. Jak «Voelkischer Beoarmia nie może dać pozytywnych wyni- froncie zachodnim załatwiło bez reszty łą bezwładu trwać w nieskończoność. Czy łożonej instancji. Nie zaś jednostronnymi bachter» pisze:
ków przy największej tężyżnie moralnej sprawę granic Polski. Nie ulega wątpli«Wreszcie prezes Banku emisyjnego (p.
wości, że po wkroczeniu do kraju armii państwo ma bez ograniczenia wlec za so- aktami rządów, rozdzierających umowy,
żołnierza i geniuszu dowodzenia.
Młynarski) podniósł w podziękowaniu za
polskiej, powstanie konieczność zwięk- bą ciężar umów dostosowanych do sytua- jak świstki papieru.
Nie ulega wątpliwości, że błyskawicz- szenia jej szeregów, uzbrojenia ich cji, która swego czasu była, ale już ze
ny pogrom Polski, był wynikiem bardzo własnym sumptem i wytyczenia granic
szczętem przestała istnieć?
wielu własnych przyczyn, jednak mimo państwa z orężem w ręku. Siłą więc rzeKlauzula rebus hic stantibus, mieszcząwszystko sprawa braków w dziedzinie czy w pierwszym okresie wszystko bęca
się milcząco w każdym najbardziej napolityki przemysłowej zajmuje w tym dzie podporządkowane potrzebom wojszeregu jedno z pierwszych miejsc. W ny w jaknajszerszym tego słowa znacze- wet «wieezystym» traktacie, zapobiega
krótkiej reasumcji można to ująć w kil- niu. Zresztą w atmosferze psychicznej, absurdalności takiego stanu. Zastrzega, że
ku zasadniczych punktach:
w jakiej obecnie żyje kraj, tylko podpo- tabakiera jest dla nosa i że zobowiązania
niedocenienie z punktu widzenia ob- rządkowanie
wszystkiego
potrzebom międzynarodowe nie mogą trwać dłużej,
rony przemysłu w ogóle, a przemysłu wojny znajdzie gorący oddźwięk i sze- niż splot warunków, wśród ktôrvch były
wojennego w szczególności.
rokie zrozumienie.
racjonalne. Jest to konieczna klapa bezr
I.
nieprzemyślana polityka surowców i
Do szeregu prac z dziedziny odbudo- pieczeństwa, którą jednak można wyzysprzemysłu przetwórczego ogólnego, a wy gospodarczej kraju, które mogą i po- kać bardzo niesumiennie.
W przededniu września 1939 «Wiado- pewników i jeszcze większą liczbą niewojennego w szczególności,
mości Literackie» ogłosiły następujące wiadomych. Na kilka tygodni przed jej
winny być wykonane jeszcze tu na emibłędna polityka eksportowa surow- gracji, zaliczyć należy:
słowa Gandhiego: «Tym w Polsce, któ- wybuchem brałem udział w rozmowie,
ców, szmelców, sprzętu wojennego, brorzy wierzą, że tylko prawda i miłość kiedy dyskutowano zagadnienie tego obNasamprzód, ślizkie jest zagadnienie, może być podstawą lepszych dni ludz- rachunku. Do niewiadomych liczyła się
Opracowanie planu gospodarczej odni i amunicji,
błędna polityka personalna w odnie- budowy z najszerszym uwzględnieniem kiedy stan rzeczy jest dostatecznie zmie- kości, i którzy czynią wszystko, aby tym wówczas jeszcze i Turcja i stanowisko
niony, by można uważać umowę za prze- ideałom służyć życiem swoim, przesy- Włoch. Jeszcze pod znakiem zapytania
sieniu do przygotowania niezbędnej iloś- momentów natury społecznej,
Opracowanie planu rewindykacji za- starzałą. Jest jasne, że otwiera się tu pole łam dobre moje życzenie i błogosła- stała sprawa neutralności Sowietów oci sił fachowych: inżynierów, techników
sobów gospodarczych, zniszczonych i do bardzo rozciągłych interpretacji. Bis- wieństwo».
i robotników wykwalifikowanych,
raz stosunek Ameryki. Niewiadomą była
niefachowe nastawienie do sprawy zrabowanych przez okupantów,
Znaleźli się ludzie, którzy po przeczy- sytuacja na Bałkanach.
marck twierdził swego czasu:
« Żaden
Opracowanie dokładnej specyfikacji
technicznych warunków odbiorczych
Gdy natomiast mówiono o pewnikach,
wielki naród nie zgodzi się na poświęcenie taniu tego posłania Mahatmy telefonooraz twórczości konstruktorsko-wyna- zapotrzebowania wojska po wkroczeniu swej egzystencji na ołtarzu wierności ja- wali do redaktora, że nieostrożnie zro- poza truizmami o współpracy brytyjskolazczej i wynikające stąd niewykorzys- armii do kraju, w szczególności w dziekiemuś traktatowi». Zapewne. Ale rzecz bił, zamieszczając je w takiej chwili, angielskiej i dotrzymaniu przez oba
tanie własnego dorobku technicznego o dzinie sprzętu i uzbrojenia,
«nie powinniśmy bowiem w przededniu mocarstwa gwarancji danych Polsce, uOpracowanie szczegółowego planu u- w tym, że Prusy — a potym całe Niemcy wojny prowokować Anglii wiązaniem znano za rzecz pewną, że więzy moralne
poziomie światowym,
ignorowanie znaczenia czynnika cy- ruchomienia przemysłu po wkroczeniu opanowane przez ideologię pruską — za- sprawy polskiej z... indyjską*!
łączące całość Imperium brytyjskie w
wilnego i jego roli w obronie państwa i do kraju, w szczególności w dziedzinie słaniały się tym twierdzeniem, ilekroć poTego samego dnia «polskie» orędzie '\ solidarną jednostkę polityczną i wojprostu pragnęły złamać dane słowo : powo- Gandhiego wydrukowane, zostało w «Ti- skową nie zawiodą.
traktowanie go w najlepszym razie jako sprzętu i uzbrojenia,
Przygotowanie i wykonanie szeregu ływały się na zagrożoną egzystencję, gdy mes» londyńskim i nadane na cały świat
zło konieczne.
Padło pytanie niemal jednoczesne: A
Sformułowanie i przypomnienie tych prac w związku z koniecznością otrzy- w rzeczywistości chodziło jedynie o strząś- przez londyńskie stacje radiowe.
Indie?
spraw jest jaknajbardziej aktualne "al- mania zagranicą materiałów inwestycyj- nięcie wiarogodnych zobowiązań.
Dzisiaj natomiast przychodzi chwila,
Nie, że będzie to wojna Wielkiej Brybowiem program gospodarczej odbudo- nych i produkcyjnych dla potrzeb odbuTypowym przykładem tej perfidii było kiedy dobrze będzie wyznaczyć proporcje tanii, ale że będzie ona wojna przeciw
wy kraju w warunkach polskiej rzeczy- dowy i uruchomienia przemysłu,
między sprawą polską a indyjską i to w Niemcom stanowi argument dla Indii
Zorganizowanie i przeszkolenie znaj- obwieszczenie przez Hitlera na wiosnę r. perspektywie toczącej się wojny, bez po- niezmiernie silny i cementuje ich soliwistości geopolitycznej, zawsze jaknaj1 936, że Niemcy odtąd nie uważają się za
ściślej związany z zagadnieniem obrony, dujących się na emigracji sił techniczrównawczych upraszczań, na porówna- darność z koroną.
skrępowane
postanowieniami Traktatu
musi w pierwszym rzędzie unikać pow- nych zgodnie z wyżej wymienionymi prania bowiem naprawdę brak wspólnego
PROPAGANDA NIEMIECKA
Wersalskiego, które zabraniały Rzeszy u- mianownika.
cami.
tórzenie dawnych błędów.
Nie należy jednak tej rzeczy uprasztrzymywać wojska w Nadrenii. Hitler poI kraj przeszedł straszliwy wstrząs
Jeżeli bowiem dzisiaj właśnie La Pas- czać. Sprawa jest sama przez się o wiePrzede wszystkim zaś program odbu- woływał się na zmianę stanu rzeczy, która
psychiczny i poniósł potworne straty
sionaria
rozpisuje się w prasie amery- le bardziej skomplikowana, tymbardziej,
dowy gospodarczej kraju musi czynić
materialne, a okupacja niemiecka i ro- zadość dwum podstawowym wymaga- powstała na skutek zawarcia układu fran- kańskiej o niedoli uciśnionych Indii, że każda próba niezależności, każde słosyjska powodują i powodować będą dal- niom :
cusko-sowieckiego. Istnieje, mówił Fuehrer, wolno nam już taką manifestację pod- wo o niepodległości Indii jest wodą na
sze zniszczenia oraz przeorywanie psyniebezpieczeństwo, że Francja, zbliżywszy ciągnąć pod miano propagandy sowiec- młyn propagandy niemieckiej, już w tym
chiki ludności. Symbolem ruiny gospoOprzeć się na zasadach szczerze de- się do Bolszewii, sama się zbolszewizuje. ko-niemieckiej, a wolno na tej zasadzie, kraju dawno przygotowanej i opartej
darczej kraju służyć może Warszawa, mokratycznych, odrzucając stanowczo Wtedy Niemcy będą wzięte z dwóch stron że nawet współczucie dla czyjejkolwiek właśnie o młodych nacjonalistów. W
gdzie według przybliżonych obliczeń 70 wszelkie koncepcje totalistyczne czy
w ogień komunistyczny, taki zaś stan ozna- niedoli musi się wypowiadać w pewnym planach rozbicia jedności Imperium
procent obiektów budowlanych uległo półtotalistyczne, t. J. przyjąć że człoporządku hierarchicznym i że wara jest Brytyjskiego, Indie figurują z pewnością
zniszczeniu lub mniejszemu zniszczeniu. wiek jest celem, a nie środkiem zgodnie cza dalekie odsunięcie się od punktu, w mówić o krzywdzie Indii, w obliczu na- jako kontynent stosunkowo najbardziej
którym stały rzeczy, gdy podpisywano padu Włochów na Abisynię, okropności
Przemysł w wielkiej mierze został zde- z ideologią totalizmu,
politycznie uświadomiony, jako teren owastowany przez działania wojenne, a
uznać, że cała emigracja od góry do traktat w Wersalu. Wobec takiej zmiany wojny domowej w Hiszpanii, najazdu Ja- bok Irlandii najważniejszy dla podziemwiadomości nadchodzące z kraju liczyć dołu oraz wszystkie jej prace i poczy- warunków Hitler uważał, że na podsta- ponii na Chiny, Niemców na Czechosło- nej i pośredniej ofensywy, względnie dysię każą z częściowym lub nawet całko- nania muszą być bez reszty podporząd- wie klauzuli rebus his stantibus mógł naj- wację i Polskę i wreszcie Rosji na Fin- wersji.
witym wywożeniem poszczególnych za- kowane potrzebom i wymaganiom kra- zupełniej prawnie rozkazać wojskom nie- landię — i to wszystko w ostatnich pięBędąc na pograniczu indyjsko-afgańkładów przez Reich i Sowiety. A pamię- ju, który ma prawo ostatecznej i bez- mieckim obsadzić Nadrenię.
ciu latach historii świata.
skim, na terytorium trudnej i politycztać również trzeba, że odstępowanie o- apelacyjnej decyzji.
Wojna
obecna
zaczęła
się
szeregiem
Wiadomo dziś dokładnie, co sądzić o
nie interesującej rozgrywki z szczepa-
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zaufanie do niego i do jego zastępcy, ze
tym sposobem po raz pierwszy członkowi
narodu polskiego zostają powołani na wysokie stanowiska, co stanowi dowód zaufania jakie jenerałgubernator żywi dla ludności pracującej polskiej ».
Zapamiętamy to podziękowanie p an j e
doktorze Feliksie Młynarski.
DOCHODY WŁADCÓW TRZECIEJ
RZESZY
Hitler, który przy każdej okazji szczyci się swoją skromnością i który demonstracyjne zrezygnował, bezpośrednio pô
swoi mdojściu do władzy z pensji kanclerza, umiał się jednak lak urządzić, hy
się nie skrzywdzić i inkasuje corocznie
wcale niemałe sumki. Jego dochody za
rok 1 1)39 wynoszą:
1.

Roczna pensja Prezydenta Rzeszy
190.000 M
2. Koszta reprezentacyjne
Prezydenta
210.000 »
3. Koszta reprezentacyjne
Kanclerza
210.0.00 »
Pensja członka Reichstagu
7.200 »
Przywódcy Partii ....
36.000 »
Ze
sprzedaży
«Mein
Kampf»
1.604.816 »
Od wydawnictwa Franz
Eher, którego jest właścicielem
284.873 »
Dochody z «Voelkischer
Beobachter»
171.512 »
Całkow. dochód za r. 1939 2.540.401 M.
Jeżeli przeliczyć to na franki
38
milionów 106.615 franków.
Nie o wiele mniej wynoszą dochody
drugiego z kolei wodza Trzeciej Rzeszy,
Goeringa: W roku 1939 zagarnął on następujące sumi:
1. Pensja marszałkowska
120.00.0 M.
2. Koszta reprezentacyjne
Marszałka
180.000 »
3. Jako Prezes Ministrów
28.000 »
4. Koszta reprezentacyjne
Prezesa Ministrów ....
38.000 ż
5. Jako minister lotnictwa
28.0.00 »
6. Jako członek Reichstagu
7.200 »
7. Koszta reprezentacyjne
Przewodn. Reichstagu
36.000 »
8. Jako Prezydent Rady
Rady Państwa
12.000 »
9. Jako najwyższy komitetu Planu 4-letniego
90.000 »
10.. Koszta reprezentacyjne
Ministra lotnictwa . .
2.000 »
11. Zgłoszony do wymiaru
podatkowego dochód z
udziałów w przedsiębiorstwach przemysł.
804.000
Wynosi to w sumie

1.345.200 M.

A przeliczone na franki — 20 milionów 178.000. franków.
Sumy te stanowią tylko dochody prywatne tych panów, a nie zawierają bynajmniej wydatków na gmachy, które
każą sobie budować, nie mówiąc już o
licznych «dobrowolnie» składanych im
przez naród prezentach.

AUTOSTRADY W POLSCE

Podług
«Voelkischer
Beobachter»
Niemcy planują następujące autostrady
w Polsce:
1) Berlin
Landsberg - Bydgoszcz
Suwałki.
2) Autostrada Berlin - Frankfurt nad
Odrą ma być przedłużona przez Poznań
do Łodzi.
3)
wice
4)
5)

Śląska autostrada ma przez Katodojść do Krakowa.
Autostradę Gdańsk - Wrocław.
Autostradę Gdańsk - Toruń - Łódź.

Były korespondent

WOJ
mi pogranicznymi, wśród których ciągle
jątrzą się konflikty, to podsycane z zewnątrz, to narastające od środka, słuchałem specjalnego wysłannika niemieckiego, który kilku oficerom brytyjskim tłumaczył swój punkt widzenia sytuacji,
gdyby panowali nad nią Niemcy. — Gdybyśmy tu rządzili — mówił — zagadnienie pogranicza przestało by istnieć
w ciągu pół roku. Załatwilibyśmy je bez
reszty przy pomocy karabinów maszynowych.
— Tak — powiedział na to jeden z
oficerów angielskich — a za dwa lata
całe Indie stały by w ogniu.
Trzeba przyznać, że w zestawieniu z
blisko milionową armią okupacyjną jakiej Japonia potrzebuje na podbijanie
Chin, co nie jest jeszcze bynajmniej
sprawą dokonaną, 70 tysięcy Anglików
obecnych w Indiach i utrzymujących je
w «stalowym szkielecie* dobrej administracji i porządku jest osiągnięciem wcale przekonywującym.
. N ie mniej przeto nadal Indie pozostają węzłowym zagadnieniem polityki imperialnej, ekonomicznej i wojskowej
Wielkiej Brytanii. Jako takie właśnie
postawione zostały na pierwszym miejscu podziemnej ofensywy niemieckiejdoświadczenie poprzedniej wojny uczy.
ze udział Indii wyraził się armią złożoną z miliona i trzystu tysięcy, która walczyła we Flandrii i w Mezopotamii, finansowo natomiast: sumą 12 mi!iar dów
franków.
Koła polityczne indyjskich nacjonalistów nie uważają jednak, aby udział ten
opłacił się był Indiom. I stąd w obliczu
nowej dzisiejszej wojny zastrzeżenia
tych kół wyrażają się poprzez gro^
odmowy kooperacji, gdyby żądania Ind"
miały zostać pominięte.
(Dokończenie na sir. A-ej)
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Kiedy naród

staje sie strona
Narodziny nowej biurokracji
Nie zapomnę, jakie wrażenie na mnie
zrobił ciekawy historyczny szczegół, przeczytany w jednym z niemieckich pamiętników z czasów wojny światowej 1914-18,
że oto gdzieś w październiku 1918 r. w
pewnej gazecie codziennej niemieckiej,
«Fraenkische Tagespost», pojawił się artykuł dr. Adolfa Brauna, żądający pozbawienia tronu cesarza Wilhelma. Jakto? rzecz dzieje się w Niemczech, w monarchii, w kraju bojaźni Bożej i Kajzera,
kraju poddanym w tym czasie sądom polowym i junkierskim komendanturom, poddanym srogim przepisom wojskowej cenzury i w pełnym zgiełku wojennym wolno
było poddanemu Wilhelma II takie myśli,
przecież niewątpliwie wywrotowe, publicznie i legalnie drukiem ogłaszać?
Nie trzeba bodaj tłumaczyć co myślał,
czytając te pamiętniki, polski dziennikarz,
któremu nie wolno było w normalnym
przecie czasie pokojowym i w pełnej Rzeczypospolitej, wyrazić najmniejszego zwątpienia w stan umysłu premiera Sławoja
Składkowskiego na podstawie własnych
wyznań, np. ze «Strzępów Meldunków**) , a cóż dopiero o jego poczytalności
w chwili wydawania np. okólnikiem
patentu na dyktatora marszałkowi Rydzowi Śmigłemu!!
Gdy się myśli o polskiej cenzurze z tych
czasów, przypomina się uporczywie pewna
piękna bajka dla dzieci Andersena, o tym,
jak władca pewnego małego państewka w
swej pysze pragnąc imponować swym wiernopoddanym, kazał sobie uszyć niezwykły
strój, który będzie widzialny tylko dla mądrych, zaś żaden z prostaków go nigdy
nie zobaczy. Krawcy Jego Książęcej Mości — wędrowni oszuści — (nakradłszy się
co niemiara «przy pracy») puszczają
wielkiego księcia całkiem nago i w stroju
adamowym ze swym orszakiem odświętnie
objeżdża stolicę... Kto by się przyznał oczywiście, z tłumów wiernopoddańczych,
że zamiast wspaniałych szat książęcych widzi wcale niedorodnego golasa. Wszystko się odbywało jaknajbardziej planowo i
jaknajuroczyściej, póki nie znalazł się
gdzieś na drodze, nieokrzesany, rzecz jasna, chłopczyna, jakiś Antek z nad Wisły,
póki nie wrzasnął «A ola Boga, dyć wielki książę jest całkiem nagi!» Tłum przejrzał, zarechotał, zakołysał się, zaryczał,
zrozumiał... a wielki książę resztę swej
monarszej drogi do pałacu odbył już zgoła biegiem sprintera, jak na polską oznakę
sportową.
Ponad wszystkie swe zadania, cenzura
polska stawiała zawsze jedno: nie dopuścić do tego, by solenność władzy została
czymśkolwiek dotknięta, bronić za wszelką cenę by po przez « strój wielkiego księcia» naród nieotumanionymi oczyma nie
dostrzegł nagiej prawdy, by jakiś prostaczek z nad Wisły, może ten, który sobie
na Wąskim Dunaju czy na Krzywym Kole w Warszawie podśpiewywał dobrodusznie
«Marszaiek Śmigły Rydz,
on nigdy nie wie nie...»
nie przebudził świadomości społeczeństwa.
Jeżeli nie takim jest cel istnienia' cenzury to takie są jej rzeczywiste troski tam,
gdzie panuje biurokracja — tam, gdzie
rządzi egzekutywa, gdzie władza znajduje się w ręku urzędniczej hierarchii. I dlatego łatwiej było wzywać do abdykacji
monarchę w Niemczech nie-hitlerowskich,
niż np. o długości nosa ministra pisać w
Polsce lat ostatnich.
Uprzejmy cenzor carski nieraz z poczciwości serca pouczał redaktorów jakich te
matów poruszać nie należy, do jakich zaś
lepiej się nie zbliżać — czasem, widząc zakłopotanie dziennikarzy, którym nic prawie do pisania nie pozostawało, radził serdecznie: «da piszcie, panowie, o wężu
morskim».
Jakże chętnie uciekało by nieraz pióro
dziennikarza od tematów drażliwych, specjalnej czujności cenzury powierzonych ku
błogim krainom wężów morskich!
Niestety, dziś, gdy obok wojska, budowanie na zgliszczach sanacji nowej administracji państwa, nowego systemu urzędniczego jest najkonkretniejszą czynnością rządu — na narodziny nowej biurokracji nie
możemy zamykać oczu.

NA

może być potrzebny — jak ten sklepik
warszawski, dziś otwarty choć pusty, gdzie
w oknie wisi jeszcze wywieszka «Masło
wyborowe kg. 15 zł.» ale podrażniony
klient, gdy się pyta sklepikarkę «po co
sklep kiedy w nim nic nie ma?» otrzymuje
«miarodajną» odpowiedź «po to, żeby
był!» — Nie trzeba przerostu urzędów,
tak samo jak przerostu urzędników :
promenady referentów czy podreferentów,
szefów czy kierowników w korytarzach
biurowych są niewątpliwie tego przerostu
objawem. Warto jest przypomnieć sobie
ostre krytyki w niemieckim Reichstagu —
oczywiście przed Hitlerem — z powodu
tego, że Ministerstwo Reichswehry na stałą armię 100.000 żołnierzy posiadało aż...
300 oficerów zatrudnionych w biurach, mimo że wszystkie funkcje ministerstwa wojny były tam przecie najzupełniej realne.
Organizacja musi być wolna od dotychczasowego szablonu i dopasowana do realnych potrzeb, one stwarzają organa, a
wszystko inne, to luksus — na który nas
nie stać.
Ma się wrażenie, że rozrost naszej administracji nie zupełnie odpowiada tym zasadom, — jeżeli zaś zasady te zostały
przyjęte przy jej organizacji to zapewne
odstępstwa od nich zbyt muszą być częste
— zbyt wiele się czyni dla lokowania tych
czy innych, może zasłużonych a może takich, których się chce przechować do lepszych czasów — są to problematy godne
uznania, ale wymagające zgoła innych
rozwiązań.
Ale przejdźmy od ilości do jakości.
Dobór ludzi na stanowiska urzędowe
ma, rzecz jasna, pierwszorzędne znaczenie.
Jesteśmy zwolennikami hasła «wszystko
dla Ojczyzny». Żadna siła nie może być
dla tęgo celu zmarnowana, — wszystkie
powinny być wprzągnięte w dzieło odbudowy państwa.
Czy wynikało by z tego, że wszyscy,
bez żadnego krytycyzmu, bez żadnego
sprawdzianu, winni dostać w ręce ten czy
inny udział w sterowaniu mechanizmem
państwowym?
Nic podobnego. Przeciwnie, konieczny
jest najostrzejszy krytycyzm. Muszą być
do nowego dzieła, do budowy nowej Polski, użyte tylko elementy zdrowe, nie należy zaś zgranych kart brać za zdrowe elementy. Należy przy doborze ludzi iść w
ostrym przesiewaniu dalej jeszcze : jednostki nawet zdolne, nawet wartościowe i wykwalifikowane lecz zbyt związane z tym
wszystkim, co Polska ludowa łączy z reżymem swej krzywdy muszą być odrzucone, dlatego, by nie kompromitowały nowego kierunku rządu, jego idei, by nie
wzbudzały przez swe złączenie się z tym
rządem, do tego rządu nieufności. Te
. «czwarte brygady», które zawsze się dołączają do tych co s.ą na górze, muszą być
jak najostrzej i najsumienniej filtrowane.
W tym miejscu słyszę jak by argument :
są przecież «spece». O, tak — są «spece»: przecież Czeka bolszewicka rekrutowała się nie rzadko z dawnych agentów
carskiej ochrany, takich Petersów naprzykład. Tego argumentu jednak, mimo całego uznania dla konieczności wykwalifikowania personelu urzędniczego i nabytych doświadczeń, przyjąć nie można. Spece nie mogą być wolni od ogólnego sprawdzianu ideowego i politycznego, tak jak
nie są wolni od nawyków i psychicznych
nastawień z dotychczasowej długiej kariery. Do tych nawyków wrócimy następnym
razem.
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Przedwczesna Biografia
Przechodząc przez ulicę Rivoli niedaJakżeż to pięknie definiuje tę sytuację
leko Reginy w oknie księgarni zobaczy- p. Wrzos:
łem między polonicami dość pokaźny tom
„Pod wielu względami Wracamy jak
angielski w pięknej czerwonej oprawie. gdyby do wieku szesnastego. Rosja ucieByła to biografia pułkownika Becka, na- ka do stepów...
pisana, jak to stwierdza jej karta tytułoAnglia nie chciała niczyjej przewagi W
wa na podstawie książki Konrada Wrzo- Europie. Dziś jednak poza Londynem
sa, wydanej przez Gebethnera i Wolfa w i Paryżem ma swoją Wagę również głos
roku Pańskim 1939.
Berlina, Rzymu i Warszawy...
Sięgnąłem z powrotem do tej książki
Mamy dziś W Europie już więcej niż
Wrzosa, tak jeszcze świeżej. I oto garść dwa mocarstwa. Wielka Brytania z całą
cytat. Oświetlają one — dziś może jeszcze jej świetnością nadal odgrywa zasadniczą
jaskrawiej niż wczoraj —■ i istotne oblicze rolę, w polityce światowej. Francja jej sei, polityki zagranicznej polskiej w latach o- kunduje. Trzeba jednak dobrze sobie zdać
statnich, i odpowiedzialność za nią.
sprawę z nowych Wydarzeń. W naszych
Przede wszystkim kto był odpowiedzial- oczach urosło imperium rzymskie, W nany? Dla autoryzowanego biografa, czy szych oczach odrodziły się wielkie Niemmam powiedzieć hagiografa, to nie ulega cy.
wątpliwości. Odpowiedzialnym jest Józef
W naszych również oczach Polska staBeck i jedynie Józef Beck.
ła się mocarstwem; historia osądzi, jaka
„Pló. Józef Beck ma W urzędzie swoim W tym jest zasługa pułkownika Becka."
tylko wykonawców swej polityki. Jest sam (Str. 18.)
i jego najważniejsze decyzje są wynikiem
A na str. 102 p. Wrzos pisze:
jego samotnych rozmyślań." (Str. 93.)
„Gdy Liga Narodów należy właściwie
I jeszcze wyraźniej, stwierdzenie pod do gasnącego świata, a mapa Europy
którym dziś jeszcze oburącz podpisać się zmieniła się, Polska wykreśliła sobie pozymożna :
cję kluczową. Oceniwszy realnie możli„Gdy mowa o zasłudze, nie należy za- wości i rolę poszczególnych państw W opominać o odpowiedzialności. Minister kresie tych zmian głębokich, jakie zaszły,
Beck mógłby prawdopodobnie nieraz po- minister Beck sprawił, że Polska stała się
wiedzieć to samo co marszałek J offre, za- jednym z najpoważniejszych czynników W
pytany przez gadatliwą panią W towarzy- świecie. Granice jej zostały powiększone
stwie: „Właściwie panie Marszałku, kto faktycznie, lecz nierównie więcej Wzrosła
wygrał bitwę nad Marną?" Na to mar- jej siła w moralnym tego słowa znaczęszałek J offre odpowiedział spokojnie: mu.
„Właściwie nie wiem, proszę Pani, ale
Mało snadź pan Beck i pan Wrzos czywiem na pewno, kto był by ją przegrał." tali prasę zagraniczną w tym czasie.
(Str. 15.)
Tryumfalnie stwierdza biograf pułkowA teraz jakie były podstawy polityki nika Becka, odzwierciedlając poglądy saBeckowskiej? Książka wyszła w roku mego ministra:
1 939, w okresie między Monachium i wej„Jeżeli geograficzne położenie Polski
ściem wojsk niemieckich do Pragi. Otóż jest niefortunne, to można spokojnie stwierwtedy p. Beck uważał że najwyższym try- dzić, że dzięki polityce zagranicznej Rzeumfem jego polityki było właśnie Mo- czypospolitej przestało ono być dramanachium.
tyczne".
Urzędowy biograf twierdzi, że
I z wysokości swej nieomylności pan
„Dnia 1 października (1938 r.) polity- Wrzos daje dobre rady Francji, tej Franka ministra Becka została zrozumiana i cji która zdaniem jego (mowa o deklaracji
stała się polityką mas." (Str. 91.)
Bonnet-Ribbentrop z d. 6 grudnia 1 938) :
Rozbiór Czechosłowacji p. Beck uwa- t „czyni posunięcia Wzorowane na polskiej
żał więc jako swe najwyższe osiągnięcie. polityce zagranicznej,, (str. 95) : „Polska
O rozbiorze tym myślał zresztą na długo opinia publiczna wolała by, aby Francja
przed Monachium. Wrzos stwierdza, że nie popełniała omyłek za które zresztą sa„Płk. Józef Beck wiedział, że Czecho- ma najdrożej zapłaci."
słowacja wczorajsza nie miała racji bytu.
Dwie jeszcze cytaty, które jakżeż dziwW czerwcu 1937 r., gdy Wracał z Buka- nie brzmią dzisiaj, po opublikowaniu deresztu, dokąd towarzyszył P. Prezydento- pesz ambasadora Francji w Warszawie:
wi Rzeczypospolitej, powiedział mi: — „Najbardziej zażarty przeciwnik Becka
Czechosłowacja? Czechosłowacja jako nie może mu zarzucić, że został przez niekarykatura monarchii austro-węgierskiej go okłamany".
(bez Habsburgów) nie utrzyma się dłużej
„W tym zdaje się należy szukać bezponiż półtora roku."
średniej przyczyny, dlaczego dyplomacja
Jest to zaprawdę zadziwiające jasno- polska uważana jest W Europie za najlewidztwo.
piej poinformowaną."
Jasnowidztwo to było zresztą nietylko
W zakończeniu swej pracy p. Wrzos
udziałem płka Becka samego. Jego naj- pisze:
bliżsi współpracownicy również byli jas„Politykę zagraniczna sądzi historia.
nowidzami. Wszak już w marcu 1938 ro- Współcześni oceniaią politykę po jej Wyku, natychmiast po Anschlussie p. Tytus nikach. Wyniki polityki p. Becka mówią
Komarnicki, obecny poseł Rzeczypospoli- same za siebie." (Str. 104.)
tej w Bernie zapewniał swych zdziwionych
Tak jest, tak jest stuprocentowo.
kolegów dyplomatycznych w Genewie, że
Szkoda jednak, że tak doświadczony
obecnie przyszedł czas na rozbiór Czecho- dziennikarz, jak Konrad Wrzos nie zdał
słowacji między Niemcv, Polskę i Węgry. sobie sprawy z tego, że na Wyniki i sąd o
Ten właśnie rozbiór Czechosłowacji, ko- nich trzeba czekać dłużej niż trzy miesiące.
nieczny wstęp do agresji niemieckiej na
A przecież sam cytuje słowa PrezydenPolskę i do rozbioru Polski w oczach p. ta Mościckiego, że skutki polityki zagraBecka i jego chwalców umocnił definityw- nicznej „nie zawsze i nie odrazu są winie postawę mocarstwową Polski.
doczne" (str. 92).

w 150 rocznicę śmierci Johna Howarda

John Howard, szary obywatel Bedfordu, bezprzykładnie ofiarnym życiem, poświęconym najnieszczęśliwszym z nieszczęśliwych, zasłużył sobie na miano
przyjaciela ludzkości. Tak też nazywany był jeszcze za życia, z tym mianem
przeszedł do dziejów reform społecznych.
Kończąc dziś pragniemy podkreślić, że
Syn zamożnego kupca, urodzony w r.
aparatura urzędnicza jak egzekutywa rzą- 1726, miał już lat 47 i prowadził dostatdu jest jego instrumentem, który musi być j n i żywot mieszczański, kiedy jako sze
dostosowany do jego zadań. Nie dostoso- ryf hrabstwa Bedford zetknął się po raz
wanie instrumentu do zadań doprowadzić pierwszy z więziennictwem. Kwestia ta
może do skutków fatalnych ■— a nawet opętała go, nie przestanie się nią zajmować po kres swego życia, niezmordokatastrofalnych.
wanie dobijać się będzie o poprawę stanu więziennictwa i ludzkie traktowanie
WYJAŚNIENIE
więźniów.
Okropne były ówczesne więzienia.
Dwa portrety Paderewskiego, umieszczone w Nr. 4 «Czarno na Białem» są Mieściły się przeważnie w wieżach i lodziełem artysty malarza H. Berlewiego, chach zamkowych, w kazamatach i
którego nazwisko zostało omyłkowo o- twierdzach podziemnych. Straż nieliczna, brutalna, przekupna, oddająca się
puszczone.
pijaństwu, niekontrolowana, dopuszczała się bezprzykładnych nadużyć wobec
WYLĘGARNIA BIUROKRACJI
NUMER POLSKI PISMA CZESKIEGO bezbronnych więźniów. Skazańcy prze,, Nouvelles Tchécoslovaques" poświę- ważnie nie byli zatrudniani. Zbici w
Organizacja biur i urzędów musiała być ciły specjalny numer Polsce. Redakcja gromadę bez względu na to, jaki reprepierwszą troską rządu, gdyż bez nich za- pisze:
«Nouvelles
Tchécoslovaques» zentowali typ przestępczy, wiedli żywot
rządzenia rządu nie miały hy poprostu miały w Francji precedens historyczny, zwierzęcy. «Więżniowie żyją u nas gowykonawców, rząd nie miał by organów który starają się naśladować w miarę rzej od psów i prosiąt, pomieszczenia
władzy. Więcej nawet: bez swych biur swych skromnych środków. To «Trybu- ich są brudniejsze niż psie budy i chlepodręcznych nie mógł by nawet ani wyda-* na Ludów» wydawana w latach 1848 —. wy* — pisze w 1767 r. jedno z pism anwać ani opracowywać swych dekretów i 1849 przez Mickiewicza. Pragnąc służyć gielskich.
Howard pierwszy zwraca uwagę świasprawie polskiej, «Trybuna» nigdy nie
zarządzeń.
ta na fatalny stan więziennictwa i zapoograniczała
się
do
niej.
Był
to
«Organ
Powstawanie tych biur i urzędów jest
czątkowuje racjonalne badania nad syswięc potrzebą, koniecznością. Jeden z popularny europejski*. Ponieważ mówi- temem penitencjarnym. Jako samomy
o
roku
1848
i
o
Mickiewiczu,
sens
pierwszych warunków jakie nas przy naroktóry nadajemy solidarności polsko-cze- zwańczy inspektor więziennictwa, objeżdzinach nowego systemu urzędniczego muchosłowackiej i słowu «Polska» jest dża naprzód wszystkie więzienia angielszą interesować, jest właśnie warunek ko- jasny.
skie, poczym przedstawia w 1774 r. wyniki ewych badań przed specjalną konieczności : nie należy budować niczego
Idzie o Polskę jako o symbol wolnoś- misją Izby Gmin. Otrzymuje podziękoco by z konieczności nie wynikało, niczego
ci, o Polskę, dziecko ukochane demokra- wanie za «ludzkość i zapał szlachetny,
co by było «na wyrost».
tycznej Europy, której żaden reżym puł- które pobudziły go do zwiedzenia wszystPo pierwsze wynika to z samych pojęć kownikowski nie potrafił zniszczyć. »
kich więzień królestwa i powiadomienia
naukowych organizacji pracy, po drugie z
Numer przynosi artykuły następują- Izby o swych interesujących spostrzeciężkich warunków finansowych, w jakich ce — Jan Stańczyk: Dla wspólnej przy- żeniach na ten.temat». Widzi też prakpracować musi rząd — po trzecie zaś, ten- szłości; Herman Liebermann: Polska i tyczne wyniki swoich starań w dwóch
dencje władcze biurokracji rosną propor- Czechosłowacja nie zginą, Jiri Stolz : So- aktach prawodawczych, zmierzających
cjonalnie i to w wzmożonym tempie razem lidarność robotników czeskich i pol- do poprawy stanu sanitarnego i warunz jej rozrostem liczebnym, z jej masą. Nie skich (ten artykuł ukazał się i w «Ro- ków zdrowotnych w więzieniach. Hotrzeba by urząd istniał dlatego, że kiedyś botniku») ; Bohuslaw Eger: Ku federacji ward, typowy filantrop angielski, ustaczechosłowacko-polskiej ; oraz wiado- wy te wydaje własnym kosztem i rozsy*) «Strzçpy Meldunków* — pamiętni- mości o terorze niemieckim. Ukazanie ła do wszystkich więzień angielskich.
ki gen. Sł. Składkowskiego o marsz. J. się tego numeru należy powitać z prawCzterokrotnie przeprowadza Howard
dziwym uznaniem.
JMłsudskim.
w latach następnych gruntowne i dro-

biazgowe badania we wszystkich więzieniach Anglii. Nie poprzestaje jednak na
samej tylko Anglii, lecz zasięgiem swych
badań ogarnia wszystkie zakątki Europy. Podejmuje własnym kosztem szereg
dalekich i jakże w owym czasie męczących podróży po całym kontynencie europejskim, aby okiem humanitarnego
reformatora objąć wszystkie ośrodki
więzienne, w których skazańcy cierpią
ponad miarę swej winy i ponad potrzebę
odporu społecznego. Przewędrował w
ten sposób całą Europę, zawadziwszy
również o Polskę. Kołacze o zezwolenia
na zwiedzanie więzień, rozpytuje władze
więzienne, rozmawia z więźniami, mierzy cele, przepisuje regulaminy, zbiera
dane cyfrowe, wtajemnicza się w najdrobniejsze szczegóły życia więziennego.
Niezmordowany był w tym trudzie gromadzenia faktów i objawiania światu
prawdy z za krat więziennych.
Owocem tych badań Howarda jest
podstawowa praca jego, uzupełniana
przez całe życie nowymi przyczynkami
i zatytułowana: «Stan więzień w Anglii
i Walii wraz z uwagami wstępnymi i
rzutem oka na rozmaite więzienia zagraniczne*
(r. 1777).
Książka ta
wstrząsnęła sumieniem ludzkim i po raz
pierwszy zwróciła uwagę świata na
kwestię więziennictwa. Zapoczątkowała
systematyczne badania nad stanem więziennictwa, odbiła się żywym echem w
Europie i otworzyła drogę do szeregu
reform penitencjarnych.
Howard nie był sentymentalistą. Rozumiał dobrze, że wykonanie kary musi
się łączyć z pewnymi dolegliwościami.
Żądał jednak, aby kara była wykonywana humanitarnie i celowo, aby oprócz
dolegliwości miała również na względzie
moralną poprawę więźnia, przygotowanie go do normalnego życia w społeczeństwie. Kazamatom przeciwstawił wzorowo zbudowane więzienie amsterdamskie,
wskazywał na potrzebę indywidualnego
traktowania przestępców, na konieczność ludzkiego obchodzenia się z nimi i
moralnego oddziaływania na ich psychikę. Zamiast więzienia—wylęgarni przestępców chciał widzieć więzienie —
szkołę życia. Szczególny kładł nacisk na
celowość zatrudnienia skazańców, na
wdrożenie ich do codziennej pracy. «Uezyńcie ich pracowitymi, powiada, a będą uczciwi*.

Sprawa Finlandii widziana z Londynu
«Time and Tide» w numerze z dnia
27 stycznia, w artykule pod tytułem
«Anglia jest zagrożona w Finlandii», pisze :
«Coraz jaśniejszym się staje, że wojna w Finlandii jest wielką sprawą. Niezależnie od słuszności czy niesłuszności
tej sprawy, niezależnie od sympatii, którą cały cywilizowany świat czuje dla
Finnów, na finlandzkich polach bitew
rozstrzyga się w tej chwili wiele bardzo poważnych strategicznych Zagadnień, dotyczących bezpośrednio państw
sprzymierzonych.
Chociaż Finlandia nie jest formalnie
związana z Aliantami i chociaż oficjalnie Rosja nie jest wrogiem (alianci nie
uznali oficjalnie stanu wojennego w
Finlandii) Finnowie biją się dla państw
sprzymierzonych. Jeżeli zostaną pobici,
a zostaną jeżeli w porę nie nadejdzie odpowiednia pomoc, Alianci poniosą klęskę i to klęskę bardzo ciężką.
Rząd angielski nie chce za żadną cenę konfliktu z Rosją. Lecz jeżeli Rosja
bije się dla Niemiec —■ jak to się dzieje
w Finlandii — i jeżeli blok niemieckosowiecki usiłuje umocnić się w Skandynawii i w ten sposób odciąć Aliantom
komunikacje ira północnym Bałtyku, Anglia i Francja zmuszone są pomóc Finlandii w obronie własnej, ponieważ czyniąc to bronią odcinka, który ma dla
nich znaczenie witalne. Zresztą z punktu widzenia rosyjskiego pomoc Finlandii nie powinna by sprowokować konfliktu z Rosją lecz stanowiła by wyłącznie pomoc niesioną rządowi legalnemu
przeciwko rządowi w Terioki (który to
w tej chwili wydaje się cierpieć z powodu braku Lebensraumu) i jego obcym
wojskom pomocniczym.
Jeżeli przemyśleć sprawę do końca
wtedy okaże się, że pomoc niesiona Finlandii skierowana jest przeciwko Niemcom. Zwycięstwo Finlandii było by klęską Niemiec — zwycięstwo Rosji, było
by niemieckim zwycięstwem i to nie
byle jakim.
Bezpośrednia i wydajna pomoc dla
Finlandii stała się dzisiaj życiową
wprost koniecznością. Doda ona otuchy
wszystkim neutralnym i była by odpowiedzią na apel Churchilla, apel, który
może narobić wiele szkody, jeżeli nie
nastąpi po nim akcja — akcja w Finlandii. Mógł by on oddalić od Aliantów
wielkie niebezpieczeństwo i takie same
niebezpieczeństwo stworzyć wrogowi. »
«New Statesman and Nation» natomiast, w artykule z tej że daty 27 stycznia, zajmuje wręcz przeciwne stanowisko i czytamy tam:
«Najbardziej uderzającą rzeczą w tej
wojnie jest to, że wielkie mocarstwa nie
chcą się wzajemnie atakować. Wojna
może się' toczyć w Hiszpanii, Chinach,
Polsce i Finlandii, lecz żaden z partnerów nie zdecydował się dotąd na to, by
zbombardować Francję, Anglię, Niemcy,
Rosję czy Japonię. Jak długo ten stan
rzeczy istnieje, wojna ta przypomina raczej stan oblężenia. Oczywiście, że zagadnienie «rozciągnięcia wojny» na inne tereny czy to na bałtyckie, czy też na
bałkańskie jest roztrząsane w kołach
dyplomatycznych i wojskowych. Lord
Halifax w mowie swojej, pełnej cechującej go, trochę staroświeckiej może rycerskości powiedział: «Możecie polegać
na naszym rządzie i wierzyć, że nasza
pomoc dla Finlandii nie ogranicza się
i nadal nie będzie się ograniczała do akademickiej i formalnej czysto sympatii. »
Jednym słowem, stara gra nieinterwencji, wynaleziona przez hiszpańskich
faszystów grana jest znowu w Finlandii.
Jak daleko pójdzie ta nieinterwencja?
Jest wiele poważnych przyczyn, które
każą bronić Finlandii, która z tak niezwykłą odwagą i bohaterstwem broni się
przeciwko agresji. Z drugiej strony jas-

ne jest, że zbyt dalekie zaangażowanie
się strategiczne i polityczne w tej sprawie stanowi poważne niebezpieczeństwo.
Pójście na otwartą wojnę z Rosją było
by zaofiarowaniem Niemocni, którzy są
w doskonalej dla zaatakowania naszych
komunikacji z krajami skandynawskimi
pozycji, niebezpiecznych zakładników.
Przekreśliło by to wszelką nadzieję pokojowego załatwienia konfliktu finlandzkiego, ostatecznie scementowało
by ciągle jeszcze dość wątpliwy blok niemiecko-sowiecki i prawdopodobnie poszło by na rękę Hitlerowi. Powinniśmy
zrozumieć różnicę istniejącą pomiędzy
posyłaniem ludzi a posyłaniem wyłącznie broni. Posłanie wojsk francuskich i
angielskich na wojnę z Rosją przyczyniło by się wybitnie do zaostrzenia konfliktu klasowego w szeregu mocarstw
zachodnioeuropejskich. Bardziej reakcyjne'elementy we Francji, Anglii i Stanach Zjednoczonych, które były szczególnie przychylnie nastawione V stosunku do agresji przeciwko robotnikom
hiszpańskim, wykorzystały by natychmiast sytuację, aby puścić w ruch przeciwko Rosji machinę Ligi Narodów. Szerokie warstwy robotnicze w Anglii i
Francji interwencję taką z pewnością uważały by za niezbity sprawdzian tego,
że obecna wojna jest przede wszystkim
wojną imperialistyczną i to skierowaną
nie przeciwko faszyzmowi a przeciwko
socjalizmowi oraz klasie robotniczej.*
Wreszcie tegoż dnia «The Economist»
pisze co następuje:
«Wobec niewyczerpanych zasobów
Rosji poważne wzmożenie pomocy dla
Finlandii jest koniecznością i niejeden
polityk w krajach północnych zadaje sobie pytanie, czy wzmożenie tej pomocy
spowoduje związanie wojny finlandzkiej
z wojną na Zachodzie i czy wprzęgnie
Skandynawię do ogólnej rozgrywki.
Obawy wzmogły się na skutek pogłosek o porozumieniu rosyjsko-niemieckim — koncesje w Galicji wzamian za
pomoc w Finlandii — potwierdzone dalszymi wiadomościami o pojawieniu się
niemieckich lotników po stronie sowieckiej. Jest absolutnie pewne, że wojna
fińska wywoła poważne obawy w Niemczech. Materiały obiecane przez Rosję
nie nadchodzą. Murmańska kolej żelazna i w znacznej części Bałtyk są nie do
użytku, co w połączeniu z innymi trudnościami komunikacyjnymi każe przypuszczać, że niektóre z rosyjskich rezerw materiałów wojennych które mogły
by być kierowane do Niemiec zostają zużyte na froncie fińskim. Czy Niemcy dotknięte tym faktem zdecydują się na rozszerzenie akcji wojennej trudno w tej
chwili przewidzieć, gdyż zmuszenie
Szwecji, aby zaprzestała pomagać Finlandii, akceptując przytym «opiekę»
niemiecką przeciwko ekspansji sowieckiej stanowi dla Niemiec zbyt poważne
ryzyko przy obecnym stanie działań wojennych. Odmowa Szwecji mogła by liczyć na poparcie państw sprzymierzonych, a zgoda na protektorat niemiecki
mogła by zmusić Aliantów do zmiany
stanowiska wobec neutralności skandynawskiej. W obecnej chwili zgoda Szwecji jest niepolityczna i bardzo nieprawdopodobna a Fuehrer idzie tylko na łatwe zwycięstwa.*

«CZARNO NA BIALEM»
DLA ŻOŁNIERZY

Z radością stwierdzamy, że apel nasz
do czytelników o ofiary dla żołnierzy na
kupno «Czarno na Białemu odrazu
wzbudził echo i że dziś już możemy z
wdzięcznością
prawdziwą
kwitować
pierwsze sumy złożone na ten cel, a
mianowicie:
J. C. W., fr. 50. Adam Bogdan Rożen,
fr. 48.
Pewni jesteśmy, że i inni nasi czytelnicy pójdą w ślady tych pierwszych
dwóch ofiarodawców i że w następnych
Typowy przedstawiciel tak licznego w numerach naszego pisma będą już figuAnglii pocztu wielkich filantropów, Ho- rowały długie listy sum, złożonych na
ward działał zawsze własnym sumptem. ten piękny cel.
Ze skromnego majątku, jaki odziedziczył, wydał na akcję badania więzień i
szpitali zakaźnych pokaźną na owe czasy kwotę 30 tysięcy funtów, a gdy mu
ofiarowano zasiłek rządowy, odmówił
przyjęcia. Orędownika wiernego mieli w
odpowiada na każde zapytanie odnim wszyscy cierpiący — zamknięci w
wrotną pocztą, zamówione książki
lochach więźniowie, izolowani w szpitaze wszystkich dziedzin dostarcza
lach chorzy zakaźni, w lazaretach trzynatychmiast.
mani trędowaci. Jakie wiódł życie, taką
Na żądanie katalogi polskie i franteż miał śmierć. W dalekiej Rosji, w
cuskie bezpłatnie ze wszystkich dzieChersoniu, gdzie oddawał się z kolei badzin i specjalności.
daniom lazaretów, zapadł na tajemniczą gorączkę, zaraziwszy się prawdopoLiczymy ceny takie same, jak wydobnie przy zwiedzaniu szpitali zakaźdawcy francuscy i polscy, doliczamy
nych, i tam też w dniu 20. stycznia 1790
tylko za koszt przesyłki
roku dokonał życia.
i opakowania.
123, BD ST-GERMAIN, PARIS (6<0
Przyjaciel ludzkości uczczony został
Metro: Odeon, Mabillon.
przez Anglików posągiem w katedrze
Liczne autobusy.
Św. Pawła, pierwszym jaki pozwolono
tam wystawić.
Artur Miller.

KSIĘGARNIA POLSKA

w Paryżu

JUŻ UKAZAŁ SIĘ
Francusko-polski i polsko-francuski

„Słowniczek Polskiego Żołnierza we Francji"
ułożony przez J. H. SIKORĘ, Tłumacza Przysięgłego,
zawierający przeszło tysiąc słów oraz rozmówki na codzienny użytek.
Spis rzeczy: Część l-sza: polsko-francuska; Część ll-ga: francuskopolska; Część lll-cia: Rozmówki.. Rozmówki: W podróży; kontrola dokumentów; w kawiarni; w restauracji; u fryzjera; na poczcie; hygiena wojskowa; izba chorych; w kantynie i sklepie; miesiące; dni i liczby; pory roku;
kolory; rangi; jednostki i broń.
Przy wszystkich francuskich słowach podana jest wymowa.
CENA SŁOWNIKA: 10 FRS. W OPRAWIE: 12.50 FRS.
Zamówienia i należność przekazem pocztowym kierować na adres:
J. H. SIKORA, 38, Rue Hallé — Paris (14<0.

KRAWIEC WOJSKOWY I CYWILNY
angielski krój, bogaty wybór materiałów angielskich.
Dla pp. Oficerów armii lądowej, lotnictwa i marynarki wojennej
wykonuje pierwszorzędne mundury.
27, Rue de la Boëtie, Paris VI h. Metro: Miromesnil. Tel.: Anj. 04-07.
Za treść ogłoszeń redakcja

nie odpowiada.
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CZARNO

Nauka i technika
w służbie wojny
m.
CUKIER Z DRZEWA.
Gdy spoglądamy na wykres rodzajów
gleby dowolnego kraju w Europie zawsze na pierwszym, względnie na drugim
miejscu po glebach uprawnych stwierdzamy występowanie lasów. Od dawna
już próbowano wyzyskać drzewo jako
surowiec dla chemicznego przemysłu
przetwórczego. Otrzymywane w destylarniaeh drzewa obok węgla drzewnego
kwas octowy czy terpentyna stanowiły
produkty stosunkowo mało wartościowe.
Marzeniem chemików było przetworzenie zawartych w drzewie węglowodanów
wysokocząsteczkowych na prostsze, aż
do zwykłego cukru. Wieloletnie usiłowa
nia osiągnęły wreszcie cel zamierzony
w postaci opracowanej przez Bergiusa
bezpośredniej metody przeróbki drzewa
na cukier. Proces ten o olbrzymim znaczeniu gospodarczym, szczególnie w czasie wojny, utrudniającej wszelkiego rodzaju pracę na roli, stał się punktem
wyjścia całego szeregu dalszych osiągnięć. Pozostająca z drzewa lignina okazała się najlepszym materiałem dla fabiykacji węgla aktywnego do masek
przeciwgazowych. Sam cukier —■ glukoza daje się z łatwością przeprowadzić w
alkohol, cenny składnik mieszanek pędnych oraz nieodzowny półprodukt dla
przemysłu prochów bezdymnych. Jakież
obszary można by w czasach pokojowych
zużyć pod uprawę szlachetnych gatunków zbóż, gdyby uwolnić tereny oddawane teraz pod kartofle lub buraki, przerabiane na alkohol. Ostatnie rezultaty
Giordani i Leone we Włoszech wskazują na możliwość otrzymywania do 50 litrów alkoholu ze stu kilogramów suchej
substancji drzewnej. Dotychczas jednak
rola metody Bergiusa sprowadza się w
pierwszym rzędzie do zastąpienia surowców rolnych w czasie wojny.
SZTUCZNE WŁÓKNO.
Drzewo wyzyskiwane jest obecnie jako surowiec chemiczny i w innej gałęzi
przemysłu —; w fabrykacji sztucznych
włókien. Szybki rozwój techniki otrzymywania i tkania sztucznego jedwabiu
wskazał drogę do całkowitego uniezależnienia przemysłu włókienniczego od
wełny i bawełny. Tak zwana wełna celulozowa stanowi już dziś produkt o wyraźnie zdefiniowanych
własnościach,
mogący w licznych wypadkach zastępować wełnę zwierzęcą. W r'. 1933 Niemcy produkowały około 3.000 ton nowego
produktu po cenie 3 marki 80 za kilogram. W roku 1937 produkcja wzrosła
do 140 tys. ton a cena spadła do 1 marki 45. Nie dość na tym. Kraje nie rozporządzające
odpowiednimi
gatunkami
drzewa rozpoczęły poszukiwania w kie
runku znalezienia innych surowców zastępczych. Przemysł włoski opracował
przed kilku laty metodę otrzymywania
materiału, zastępującego wełnę z produktu tak taniego oraz wszędzie łatwego
do zdobycia jak kazeina. Produkcja otrzymywanej w ten sposób wełny «z
mleka», noszącej nazwę Ianitolu rozpowszechniła się ostatnio prawie w całej
Europie. Obserwowany w ciągu kilku lat
ostatnich wspaniały rozwój techniki
szklarskiej pozwolił na wytwarzanie nici szklanych, nadających się świetnie do
tkania. Materiały ze szkła, demonstrowane na ostatniej wystawie przemysłowej w Londynie, przypominały do złudzenia sztuczny jedwab. W roku ubiegłym Japonia rozpoczęła fabrykację nowego włókna z morskich wodorostów. A
chemicy angielscy dali przemysłowi
tkackiemu piękne włókno «nylan» dla
którego surowcami są: węgiel, powietrze i woda.
Wysiłki chemików wciąż nie ustawały. Starano się otrzymać tkaniny, przewyższające pod pewnymi względami materiały, fabrykowane z surowców naturalnych. Całkowicie zsyntetyzowany produkt chemiczny, noszący nazwę tkaniny «Pe-Ce» okazał się wyjątkowo odpornym na działanie słonej wody morskiej.
Amerykańskie włókno syntetyczne Vinion czy Vistonex, stanowiące beztlenowe związki węglowodorów nie ulegające
działaniu bakterii, nie gnije ani nie nut
wieje. A wreszcie angielski produkt ce
lulozowy Armowile odznacza się niezwy
kłą wytrzymałością mechaniczną, dzięki
dodanym do osnowy niciom z aluminium
lub z nierdzewnej stali. Laboratorium
chemiczne odnosi coraz wspanialsze
zwycięstwa nad przyrodą.
ŁODZIE PODWODNE.
Nie mniej istotne a jeszcze bardziej
imponujące osiągnięcia notuje technika
w dziedzinie przemysłu ciężkiego oraz
konstrukcji mechanicznych. Wojna obecna toczy się dotychczas pod znakiem
trzech głównych środków ataku: łodzi
podwodnych, min i samolotów.
Łódź podwodna, stanowiąca jeszcze
podczas wojny roku 1914 raczej statek,
mogący od czasu do*czasu zanurzać się
pod wodę, stała się obecnie prawdziwym
nurkiem stalowym. W roku 1918 na
przeciętny rejs 3 tys. mil, łódź podwodna przebywała około 2.70.0 mil na powierzchni, a zaledwie 300 mil pod wodą.
Dziś stosunek ten prawie że się odwrócił. Zanurzenie maksymalne wynosiło około 30 metrów ze względu na stosunkowo małą wytrzymałość na ciśnienie
ówczesnych pancerzy stalowych. Istniejące dziś gatunki stali pancernej pozwoliły granicę tę przesunąć o sto metrów.
Amerykański «Squalus» zanurzył się do
120 metrów, a angielski «Thetis» wydobyto z głębokości 74 metrów. Średnia
szybkość dzisiejszej łodzi podwodnej
wynosi około 18 węzłów na godzinę, co
jeszcze nie tak dawno stanowiło rekord
dużych jednostek bojowych. Zastosowanie dwu rodzajów napędu: silników Diesla na powierzchni oraz motorów elektrycznych pod wodą, pozwoliło na tak
daleko posuniętą ekonomię paliwa, że
francuska łódź podwodna «Surcouf»
może przy średniej szybkości 10 węzłów
na godzinę, przebyć bez zaopatrzenia
12.500 mil morskich, to jest przeszło
połowę obwodu ziemi wzdłuż równika.
Sprawność bojowa łodzi podwodnej
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Francuskie związki
zawodowe i wolna
Dwa zagadnienia stały w centrum obrad
Rady Narodowej francuskich Związków
Zawodowych w dniu 14 stycznia b. r. Ta
Rada ,która składa się z sekretarzy Federacyj Związkowych i Unij Departamentalnych, zebrała się po raz pierwszy od wybuchu wojny.
Kwestia komunistów
Pierwsze zagadnienie, to stosunek do ko
munistów. W ciągu 15 lat — od 1921 do
1936 roku — istniały we Francji dwie centrale związkowe: Generalna Konfederacja
Pracy (C. G. T.), gdzie czołową rolę odgrywali tak zw. «niezależni syndykaliści»,
współpracujący z Partią Socjalistyczną, oraz Generalna Konfederacja Jednościowa
Pracy (G. G. T. U.), kierowana przez komunistów. W 1936 roku, na Kongresie w Tuluzie, nastąpiło zjednoczenie obu Konfederacyj; wkrótce, w związku z olbrzymią falą
strajkową w czerwcu 1936 roku, szerokie
masy robotnicze wpłynęły do zjednoczonej
G. G. T., która liczy w tym okresie blisko
5 milionów członków.
Odpływ fali ruchu robotniczego, w
szczególności niepowodzenie strajku generalnego, ogłoszonego przez G. G. T. na
30 listopada 1938 roku, osłabiły znacznie
C. G. T., gdzie komuniści odgrywali naogół decydującą rolę, choć stanowili
mniejszość w ciałach kierowniczych. Walki wewnątrz C. G. T. wzmogły się i doprowadziły, w przeddzień wojny, do prawdziwej «scysji moralnej » między komunistami i syndykalistami. Pakt niemiecko-sowiecki z 23 sierpnia, poparty przez
komunistów francuskich, a w szczególności inwazja Polski przez wojska rosyjskie .zostały uznane przez większość kierowników C. G. T. jako uniemożliwiające
dalszą współpracę z komunistami w związkach zawodowych. W ciągu pierwszych
miesięcy wojny komuniści zostali usunięci ze wszystkich stanowisk kierowniczych,
organizacjo C. G. T. zostały przebudowane, krnąbrne związki, nie chcące potępić
paktu Hitler-Stalin, zostały wykluczone z
0. G. T. i rozwiązane. Rada Narodowa z
14 stycznia zatwierdziła jednogłośnie decyzje kierownictwa C. G. T. w stosunku do
komunistów i zamknęła w ten sposób okres przebudowy G. G. T.
« Polityka współpracy »
Drugie zagadnienie, które omówiła Rada Narodowa,
to tak zwana
«polityka
współpracy» związków zawodowych z rządem i organizacjami przedsiębiorców. W
dyskusji tej chodziło o rzecz zasadniczą
lia ruchu robotniczego, szczególnie w okresie wojny: czy związki zawodowe mają się ograniczyć do obrony codziennych
gospodarczych interesów swych członków
i ogłosić swo désintéressement co do ogółu spraw tyczących się życia i obrony narodowej; czy też mają one brać czynny udział w rozwiązaniu tych wszystkich problematów, w szczególności, kwestyj podniesienia produkcyjności pracy, organizacji przemysłu, warunków przyszłego pokoju.
Jeśli przyjąć pierwszy punkt widzenia,
można się wtedy ograniczyć do nieregularnych
kontaktów z
poszczególnymi
przedsiębiorcami i ich zrzeszeniami;
w
przeciwnym wypadku konieczne jest regularne uczestnictwo w rozmaitych ciałach mniej lub więcej oficjalnych, by bronić w nich pozycyj C. G. T. i klasy robotniczej.
C. G. T. wybrała wyraźnie tę drugą poliykę.
«Mamy poważną rolę do odegrania w
;yciu narodowym i w polityce zagranicznej — oświadczył ostatnio Jouhaux, _ sekretarz generalny G. G. T. —■ Jesteśmy
ściśle związani z narodem, interesy narodowe są naszymi interesami... Współpraca to podział odpowiedzialności. Spełnimy nasz obowiązek, spodziewamy się te<r
samego od rządu i przedsiębiorców...
0
° Zasady tej polityki «współpracy» są dzisiaj przyjęte przez wszystkie kierunki ruchu związkowego; jeśli komuniści zwalczają ją i ogłaszają przywódców związkowych za zdrajców, czynią, to ze względów
demagogicznych. Kiedy oni byli w kierownictwie C. G. T., popierali i przepro-

satyra

wadzali politykę współpracy, uważając
słusznie, że wielka organizacja robotnicza nie może stawiać isę poza obręb życia narodowego.
Natomiast dość liczne koła przedsiębiorców zajmują wrogie stanowisko wobec
związków zawodowych. Uważają oni, że
można
rozwiązać
skomplikowane
zagadnienia, które wojna stawia na porządek dzienny, bez zasiągnięcia zdania robotników i ich organizacyj,
ignorując,
najzwyczajniej w świecie, związki zawodowe. Tak zwani «specjaliści techniczni.)
uważają siłę roboczą, jako czynnik bierny,
Który można traktować tak samo jak maszyny. By zadośćuczynić potrzebom wojska trzeba podwyższyć produkcję o tyle i
tyle procent? Będzie to wymagało tyle i
tyle milionów dodatkowych godzin pracy. Wniosek .-należy przedłużyć dzień roooezy do 10-ciu, 11-stu, 12-stu godzin,
by otrzymać wymagane cyfry. Koszta produkcji powinny być zmniejszone? Nic
ratwiejszego: redukuje się zarobki (choć
drożyzna rośnie), da to tyle i tyle miliardów oszczędności. Państwo potrzebuje dodatkowych posiłków? Odpowiednio podwyższa się podatki od robocizny, i t. p.
By ustalić tego rodzaju plany, by otrzymać tego rodzaju wyniki, współpraca
przedsiębiorców i państwa jest całkowicie
wystarczająca, przedstawiciele robotników
byliby tutaj jeno piątym kołem u woza.
Wiele zarządzeń i przepisów z pierwszego
okresu wojny jest przesiąkniętych tym
duchem biurokratyczno - kapitalistycznej
samowystarczalności. Doświadczenie wykazuje złudny charakter tego rodzaju rachunków i papierowych rozwiązań.
Naprzykład, w sprawie przedłużenia
dnia roboczego, które zostało urzeczywistnione na początku wojny, Rada Narodowa G. G. T. stwierdza "niemożliwość utrzymania obecnych rozmiarów dnia roboczego, gdy są w ten sposób niebezpiecznie osłabione zasoby oporu fizycznego i
moralnego pracowników; to przedłużenie
okazuje się ostatecznie, po pewnym czasie, szkodliwym dla ilości i szczególnie
jakości produkcji. Dotyczy to jeszcze bardziej robotnic, których przedwczesne wyczerpanie może pociągnąć za sobą skutki,
które będą nie do naprawienia».
Większość
krytyk
formułowanych
przez zwiąjski zawodowe, opiera się na
przedświadczeniu, że prawdziwe interesy
obrony narodowej wymagają polepszenia
sytuacji pracowników i stworzenia wa
ranków, w których robotnik mógłby mieć
największą wydajność pracy. Otóż jedynie
systematyczna współpraca z przedstawi
cielami robotniczymi, umożliwi stworze,
nie tego rodzaju warunków i odpowiednie
wykorzystanie zasobów siły roboczej kraju.
Współpraca i współpraca...
leśli zasada polityki
współpracy jest
przyjęta przez wszystkich związkowców,
lie znaczy to, by wszyscy pojmowali ją w
ten sam sposób. Dla niektórych, jak naprzykład dla Belin'a, sekretarza G. G. T.,
Dumoulin'a, sekretarza związków Północy,
polityka współpracy ma .otworzyć nową
stronicę w dziejach ruchu zawodowego^
stare metody «walki klas» mają być porzucone i zastąpione nowymi, które wyłonią się z nowej
praktyki współpracy.
Dla Dumoulin'a, przedsiębiorcy nie stanowią jednolitej klasy, rozróżnia on wśród
nich rozmaite ugrupowania, proponuje
współpracę z rozsądnymi, ludźmi dobrej
woli, zostawiając na uboczu «wariatôw»,
którzy prą do katastrofy, i małostkowych,
którzy myślą tylko o odebraniu robotnikom ich zdobyczy społecznych)). Stanowisko to opiera się na pewnych nastrojach,
wynikających z reakcyj na strajk z 28-go
listopada 1938 roku, który tak dużo kosztował francuską klasę roboniczą: po tym
strajku zlikwidowano faktycznie większość praw społecznych, zdobytych przez
robotników w 1936 roku.
Dla innych związków polityka "współpracy* jest jeno jedną z metod obrony
interesów robotniczych, jest to metoda,
wynikająca z nowoczesnych warunków
ruchu robotniczego, nie wyklucza ona bynajmniej innych metod akcji związkowej.
dbyły się dwie
konferencje między robotnikami i przedsiębiorcami, z udziałem przedstawicieli
rządu: w Paryżu, w hotelu Majestic (siedziba ministerstwa zbrojeń, stąd «układ
Majoslic») i w Lille.

TO TAKŻE PRACA.
W Warszawie podobno praca Wre, jak
twierdzą hitlerowskie gazety. Zapytany o
to co robi, znany warszawski żartowniś p.
K. odpowiedział:
— Ot, takie sobie Deutsche Farniente...

BIAŁ.EM

KOMUNIKATY
W dn. 21 -go b. m. zebra! się w Paryżu Komitet Organizacyjny Związku Dziennikarzy Polskich — członków Syndykatów w Rzeczypospolitej
Polskiej. Komitet uchwalił powołać
do życia w Paryżu Związek Dziennikarzy Polskich, którzy są członkami
jednego z Syndykatów Dziennikarzy
w Polsce.
W tym celu Komitet Organizacyjny
prosi wszystkich Kolegów zsyndykalizowanych o łaskawe podanie swych
nazwisk, adresów oraz numeru legitymacji
syndykackiej.
Zgłoszenia
przyjmuje kolega Dr. Kowalski Bronisław, Paris, 55 Bld. Haussmann,
3-cie piętro, tel.: Anjou 54-78, w godzinach od 15— 17.
Po zarejestrowaniu się wszystkich
Kolegów zsyndykalizowanych zwołane będzie Walne Zebranie celem ukonstytuowania władz Związku.
Termin rejestracji upływa z dniem
10 -go lutego b. r.
Komitet Organizacyjny.
TEATR POLSKI POWSTAJE W PARYŻU
Wspaniała tradycja teatru polskiego,
tak brutalnie przerwana niemiecko-bolszewickim napadem na Polskę, odżyje
na gościnnej ziemi francuskiej. Rząd
polski postanowił stworzyć Teatr Polski we Francji, którego zadaniem będzie
szerzenie kultu słowa polskiego w ośrodkach administracyjnych i w obozach żołnierskich.
Inicjator teatru, Romuald Gantkowski, zdołał zebrać w Paryżu grupę utalentowanych 1 znanych artystów scen
polskich, którzy przedostali się do Francji i stanowią obecnie pełnowartościowy zespół aktorski, mogący z równym
powodzeniem odtworzyć repertuar klasyczny i poważny, jak i repertuar lżejszy.
Wkrótce nastąpi oficjalna i uroczysta
inauguracja Teatru Polskiego we Francji z udziałem najwybitniejszych osobistości oficjalnych Francji i Polski,
tymczasem jednak, nie chcąc tracić czasu i pragnąc jaknajszybciej dać uchodżeom polskim możność usłyszenia mowy
polskiej na scenie, dyrekcja teatru skorzystała z tego, że jedna grupa aktorów
grała już w Rumunii z olbrzymim powodzeniem sztukę Stefana Żeromskiego
«Uciekła mi przepióreczka*, i postanowiła rozpocząć działalność teatralną na
bruku paryskim cyklem przedstawień tej
sztuki w obsadzie która w Rumunii zyskała pełne uznanie.
Sztuka Stefana Żeromskiego, grana
będzie od 10 lutego codziennie w Théâtre Antoine, którego dyrektor, Marcel
Paston, udzielił gościny polskiemu ze
społowi.
«Przepióreczkę» reżyserował Zbigniew Ziembiński, który jednocześnie
kreuje centralną postać dramatu, profesora Przełęckiego. Inne czołowe role powierzone zostały znakomitym aktorom
scen polskich, którzy w swoją pracę włożyli nie tylko wypróbowany talent, ale
i zapał, zupełnie zrozumiały w obecnych,
jakże specjalnych warunkach. Są to:
Irena Eichlerówna, Ela Dziewońska, Lucjan Krzemieński, Stanisław Sielański,
Tadeusz Olsza, Władysław Ucewicz i inni. Oprawa dekoracyjna jest dziełem
Ireny Lorentowicz.
Po spektaklach paryskich, Teatr Polski wyruszy w swoją wędrówkę po gościnnej ziemi francuskiej, gdzie Polakom
emigrantom i uchodźcom nieść będzie
żywe słowo polskie, za którym wszyscy
tęsknią.
W KINACH
W Studio Etoile idzie teraz film amerykańskiej produkcji «Edith Cavell», z
Anną Neagle w roli tytułowej. Film, oparty na dokumentach zebranych przez
znajomych i przyjaciół Edith Cavell, jest
historią pielęgniarki angielskiej rozstrzelanej podczas Wielkiej Wojny przez
.Niemców w Belgii za pomaganie Belgom w przekraczaniu granicy.
Temat ten, tak łatwy do przejaskrawienia i przesentymentalizowania, został przez reżysera ujęty ładnie i z prostotą. Anna Neagle, w roli Edith Cavell
jest trochę monotonna, ale wykazuje
duży umiar i dobrze oddaje surową postać bohaterki. Film jednak dominuje
nie ona, a postać starej hrabiny, wspaniale zagranej przez aktorkę charakterystyczną.
Ogółem film zobaczyć warto.

INDIE A WOJNA
(Dok. ze str.' 2-iej)
INDIA ACT
Na to jednak, aby zrozumieć w pełni
jak wygląda sytuacja wewnętrzna w Indiach i ich stosunek do Wielkiej Brytanii należy przypomnieć sobie ostatnią
fazę i próbę prawnego i ustawowego, a
wreszcie także politycznego rozwiązania
problemu ich statutu. W 1935 ogłoszona została nowa Konstytucja dla Indii,
t. zw. India Act, którego pierwsza część
dotyczy administracji prowincji, druga
natomiast zawiera projekt federacji
wszechindyjskiej z wciągnięciem w nią
pozostawionych dotąd poza nawiasem
konstytucji księstw indyjskich. Ta część
India Act, która dotyczy autonomii prowincjonalnej weszła w życie dnia 1-go
kwietnia 1937, a wybory przeprowadzone do rządów prowincjonalnych wyniosły w ośmiu z jedenastu prowincji partię
nacjonalistów czyli Kongres.
Projekt Federacji natomiast przerobiony i odkładany kilkakrotnie z dniem
ogłoszenia wojny zawieszony został
na czas nieokreślony. Obecny rząd centralny w Delhi posiada dwie izby ustawodawcze, których członkowie rekrutują
się częściowo z nominacji a częściowo
z wyboru. Rada wicekróla zastępuje radę ministrów, tworzona i prezydowana
przez wicekróla, który nie jest odpowiedzialny przed izbami. Niektóre teki powierzone są Hindusom, ale nawet według
nowej konstytucji armia i sprawy zagraniczne pozostają w rękach Anglików. W ich dyspozycji znajduje się także pewna część budżetu. Z czego wynika,
że Indie dalekie są jeszcze od posiadania
statutu dominionu, co im w swojej deklaracji z dn. 17 października przypomina i przyrzeka wice-król mówiąc: wynikiem naturalnym ewolucji Indii będzie
podniesienie ich do statutu dominionu.
STRUKTURA WEWNĘTRZNA
Przyjrzeć się teraz wypada wewnętrznej strukturze politycznej Indii, układowi sił i słabości, który wyraża się w istnieniu partii, oraz pozwala Anglii używać w taktyce rozgrywek wewnętrznych
argumentu ochrony mniejszości. Najważniejszą partią narodową indyjską
jest założona w drugiej połowie ubiegłego stulecia przez Anglików partia zwana Kongresem, którą Gandhi swoim
wpływem i osobowością przekształcił na
najpoważniejsze narzędzie polityczne
rozgrywki z Anglią o przyszłość Indii.
Inna rzecz, że się ta rozgrywka dokonywa często w atmosferze moralnej i
na poziomie tak szlachetnym, iż mogła
by w europejskich warunkach służyć za
niedościgły pr?ykład fair play'u 'i gentlemenerii. Kongres narodowy indyjski
jest dziś zresztą więcej niż tylko "partią polityczną w zwykłym tego słowa
znaczeniu. Jest to bowiem jedyna organizacja pan-indyjska która posiada
przedstwacieli we wszystkich prowincjach, przedstawicieli bez różnicy kast
ani wiary, przedstawicieli wszystkich poglądów, a tym samym wpływ nie tylko
polityczny, ale także moralny, kulturalny i społeczny. Jako taki Kongres personifikuje w swym łonie w sposób najbardziej istotny wszystko, co wiąże sie
z ruchem odrodzenia Indii.
Osobną grupę tworzą Muzułmanie,
skupieni wokoło partii pod nazwą Liga
Muzułmańska. Ich obecność leży u podstaw rozreklamowanego konfliktu hindo-muzułmańskiego, którego źródeł nie
należy szukać jedynie w różnicy religii i
obyczajów, bo znajdują się one we
współzawodnictwie
gospodarczym, w
pospolitej walce o byt ludności napływowej z autochtonami. Oczywiście Liga
nie reprezentuje wszystkich Muzułmanów, z których pozatym rekrutuje się
najlepsze i najchętniejsze wojsko 'w Indiach.
Parsowie, licząca około 100.00.0 grupa zamożnych i kulturalnie wysoko stojących wyznawców doktryny Zoroastra,
ekonomicznie znajduje się* w sytuacji
nie mniejszości bynajmniej, przewodzi
bowiem zapobiegliwością i pieniędzmi
przemysłowej rozbudowie kraju.
POLSKA KANCELARIA PRAWNA
BORT EN - W I TT EN B ERG
Tłumacze przysięgli przy Sądach
Francuskich
82, rue Vaneau, Paris -7 e . Tel, Lit. 10-64
Metro: Sevres-Babylcne lub Duroc.
E=5

COUTURIER
SUKNIE I PŁASZCZE
Modele haute-couture
Wysprzcdaż modeli zimowych.
Specjalne ceny dla pań Emigrantek polsl
przy okaizaniu niniejszegj ogłoszeni;
202, r. de Rivoli (w pobliżu Hotelu Regi
Tel. Ope. 59-74.

I

Wyłącznie w
STUDIO DE L'ETOILE
(POLSKA DYREKCJA)
14, r. Troyon (Metro: Etoile) Tel: Eto.

począwszy od 3-go lutego
największy sukces sezonu 1940 r. w Ann
i Anglii — nowy film

EDITH CAVELL
z Anną Neagle
najsłynniejszą artystką angielską
W roli tytułowej
.
_

I
|
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POLSKA KANCELARIA PRAWI
Tłumacz przysięgły

| Jerzy Lewinsk
87, Av. Wagram — Paris 11
1 Tel.: Wag. 54-46. Metro: Eto
1 9 — 12, 2 — 6. Niedziela 9 —
H
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KOSZULE

I

MÇSKI

cywilne i wojskowe gotowe i na zamó
nie dla pp. Oficerów Armii Pol?;
i Lotnictwa

HENRI, 10, rue Cambon, Paris
Tel. Ope. 10-05. Metro: GonerJ

I

JtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXX :,

JEDYNA POLSKA CUKIERNI
w Paryżu poleca doskonałe eiasi
wyroby polskie i francuskie
La Cracovienne
20, rue Chateaudun, obok mei
Notre-Dame de Lorette.
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RAJ
DZIECIĘCY
Pensjonat dla dzieci
w Orviiliers (S- et O.) — Tel.
Opieka macierzyńska. Bezpiecze;
Komfort. Ogrzewanie centralne. |
bliżu dobra szkoła.
Informacje: Paryż. Tel. Arc. 7f>
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WSZYSTKO
JUŻ
WYPRÓBOWALIŚCIE
aby wam odrosły włosy lub ał j
wstrzymać ich wypadanie, ałc
bez skutku.
Nawet zupełnie łysi odzyskają włosy z«"<;<
się OD Institut Capillaire DEKA. Porse;
płatne od g. 10 do 18 (w poniedziałki —
14 do 18). Nie sprzedajemy żadnych wyri
ani aparatów. Stosujemy kurację w naszyć
tucie po zbadaniu przyczyn chore

Po 10 seansach leczenia wypadanie
sów ustaje zupełnie. Po 25 sean
zaczynają one odrastać.
Kuracja dla mężczyzn: seans 20 fr., mtëi
(za 20 seansów), 250 fr., kuracja dla kebs
ans 30 fr., wraz z ondulacją wodną. Peli
racja z 20 seansów: 450 fr. Po 20 seafcsa
będziecie już mieć włosów spalonych lifb
cych się, włosy wasze odżyją i będą miękkie i błyszczące. Farbowanie i ew:
wyidą zawsze pięknie.
Institut Capillaire DEKA, 8, rue I lale
de l'Opéra) Paris. Telefon: Ope. 8
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Wielka Klinika i Dom Położn
POLSKA AKUSZERKA
Z WARSZAWY

i lekarze specjaliści.
6, RUE D'ATLAS — PARIS i
Metro: Belleville. Tel.: Nord 46-65. At
Gare du Nord, Gare de l'Est i z Gai<
zare: 26. — Otwarta cały dzień i noc.
caicie się z całym zaufaniem. Assurances
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UMUNDUROWANIE
DLA - -f
- - - - WOJSKOWYCH POI
umundurowanie gotowe od ....
»
na zam. » .... I
Ceny wyjątkowe

I

Warszawski pierwszorzędny
krawiec wojskowy
23, rue Clauzel — Paris £K

S'il Vous Pla

f^OTUADH
■ nMRy

Tel.: TRU 03-37.

Przyjmuje zamówienia na umundurowanie pp. Oficerów Arm. Polskiej i Lotnictwa,
według ścisłych przepisów Rządu Polskiego.
Sprzedaż dodatków i haftów wojskowych. Ceny niskie. Płaszcze skórzane.
Zgłaszam się na żądanie osobiście.

Szybkie wykonanie w 48 godz. Obsługi

Karnier
Metro Republique.

8 rue de ,a Cr
Paris 3*.
■ Tel.: Arc.
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CENSURÉ

H.

JUCHT

JAK W DOMU...

97, Boulevard St. Michel — Paris V*. Tel.: Ode 70-67. Metro: Odeon. Aut. 8.
Niektórzy związkowcy ostrzegają wobec
Francuz Nr. 1 : Czy słyszałeś, że po- tego C. G. T. przed grożącym jej niebezWARSZAWSKI KRAWIEC WOJSKOWY I CYWILNY. MATERIAŁ
dobno Polacy żądają, by im odstąpiono pieczeństwem nieodpowiedniego stosowaPRZEPISOWY DLA LOTNICTWA POLSKIEGO
także trochę więzień?
nia współpracy. Jeden z sekretarzy FeWYKONANIE SZYBKIE.
Przemysłu SpożywFrancuz Nr. 2 : Co się dziwisz, — niech deracji Robotników
czego, Chaussin, pisze
na ten temat w
się czują u nas, jak u siebie w domu.
piśmie «Syndicats» :
prTTTTyTTXTXIIXXIZIISXIIirotIXT ^TTTłITłTTTir T7rtIIIIIIIX
<cjeśli przedsiębiorcy będą szykanowali
RESTAURACJA
MONTMARTRE
prześcignęła dzięki ostatnim ulepsze- robotników za ich należenie do związków
Rosyjsko-polska
kuchnia.
Wódka,
zakąski.
—
Ceny
umiarkowane. zawodowych,
jak
to
się
działo
zbyt
często
niom technicznym najśmielsze przewiPlat du jour: 5.50. — Otwarta stale do 11 wiecz.
dywania. 25 lat temu pogrążenie się ło- w przeszłości, za ich chęć stosowania u5, rue Fromentin. - Metro: Pigalle. - Autobus: R, H, 30, 5
dzi pod wodę trwało około 25 minut. O- mów zbiorowych i obowiązujących praw
becnie dla przeprowadzenia tej skompli- społecznych; jeśli, by się zemścić, będą !rrxTXXXxxxTTTxyxxTxxiiiiixxxxxxzrmr3^»t«»»»TTTii»ii,,, T r^r^
kowanej operacji wystarczy nie cała mi- oni nadal wyrzucać tych robotników z m HIIIIIHIIH Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
IIIIIII |
Illlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllltllllllilllliiimnii^
nuta. Wyzyskanie zdolności przenikania fabryk, bez wszelkiego innego powodu,
- 4, Rue Robert-Estienne. - Metro: Marbeuf. |
fal radiowych do pewnej głębokości wo- wówczas współpraca stanie się niemożliNajmilsza
i
najbardziej
przystępna
restauracja
w
okolicy
1
dy oraz zastosowanie fal ultradźwięko- wa... To doświadczenie byłoby niebezChamps-Elysées. Specjalność rosyjskie, kaukaskie i polskie =
wych ułatwia dziś w znakomitym stop- pieczne dla życia naszej organizacji i nadania. Wielki wybór zakąsek. Plat du jour od 5.50 fr =
niu komunikację ze światem, jak też szego ruchu».
Kieliszek wódki 2 franki.
§
wszelkiego rodzaju operacje wojenne.
IllIllllllllllllllHIH Illlllllllllllllllllllillllllllillllllllll
I IIIIIII lllllHlllllllli||||lnmillllllllnHimillll||||||||||imn |H||f||||||||||||i
Jeżeli jeszcze dodamy do tego jedną z
ostatnich zdobyczy techniki wojennej,
MILION NIEWOLNIKÓW
wypuszczane przez łodzie podwodne torWARSZAWSKI KRAWIEC WOJSKOWY I CYWILNY
pedy, kierowane na przestrzeni do 20 kiGustaw Behrens, prezes «RoichsWŁAŚĆ
lometrów z możliwością zmiany kierun- naehrstandu» w oficjalnym piśmie «N.
Tailleur Firma
<
NEUMEISTER)
jrJŁI
\JVŁIL
egzyst. od r 191"
ku i obdarzone średnią szybkością oko- S. Landpost» mówi o perspektywach
e
12, rue Perrée, Paris (3 ). Métro: République. Tél.: Arch. 25-47.
ło 50 węzłów na godzinę, to zrozumie- rolnictwa niemieckiego. Stwierdzą mięmy niebezpieczeństwo spotkania się z dzy innymi, że «Przewidziane jest sproUmundurowanie dla pp. Oficerów Armii Polskiej lądowej, lotnictwa i t d'
tak groźnym przeciwnikiem.
z przepisowych materiałów.
wadzenie około miliona robotników z
Staranne wykonanie. Na żądanie też w ciągu 3 dni. W niedz. otwarte do 12
Dr. Z.
byłych terytoriów polskich».

«AU BISTRO»

JAR

PFRRFF lailieur

WIELKA KANCELARIA PRAV

S. SKÓRNICKI
26, Rue Beaubourg — Paris
Tłumaczenia urzędowe ze wszysl
kich języków, ważne w całej F?àn- C
cji. Sprawy prawne.
Mo: Arls et Métiers. Tel. Tur '>■

HOTEL ROL

18, rue de la Sorbonne, Paris 1
Tel. Ode. 55-77. — Metro: St-W
Pełny komfort. Ceny specjalne I
emigracji polskiej Mówi się po pf*

PIERWSZORZĘDNY KRAWIE
WOJSKOWY Z WARSZAW
78, Bd Ornano I n »T
ft
Mei
Paris XVIIK LftUjN Clignant

J

I

Umundurowanie dla pp. Oficerów i
oficerów Armii Polskiej i Lotnictw
cenach wyjątkowych. Na zamówi
750 fr. Wielki wybór płaszczy wszelUl
rodzaju.
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