Wi uóozo Rej F &7
wysłane

z Polski

!
w dn.23.X11.937.

J.Kossowski- Koresp.P A T
Rio

de

Janeiro-

30.XII.937.-

DALSZY CIZG WRAZEN POLSKIEGO ROBOTNIKA-Z SOWILCKTIEGO.RAJUL- ....
(

UWAGA DLA REDAKCYJ:

wrażenia bakomskiego

nadają się

do

taeomaczeria

na

portugalski i podania ich w prasie brazylijskiej,jako nieslychanię chaTakterystycznych i rzucających równocześnie światlo na mądry krytycyzm
polskiego robotnika).
Jednym z zasadniczych tematów książki &akomskiego jest ciężki
przemysł
w Sowiętach i dola robotników w nim zatrudnionych.-0 ile rolzlxiot-ombsemjc

Jako widz,w sprawach dot czących przemyslu bierze
bezpośredni udział,będęc
robotnikiem-metalowcem z zawodu.Wkróczono wlaśnie w okres trzeciego l Pig©iolatki,Niektóre nowe fsbryki-olbrzymy rozpoczęły juś pracę „produkcją
W2MOZIs sig, lecz warunki życiowe pogarszaly się ekale.Zaprowadzenie kast
kart iywnosciowych rozmaitych kate@orii,a także t,zw."udarnych" i "super-

udarnych",wytworzyly między prącuj@cymi zupelny chaos i
zawióć,tym
bardziej(e kategorię uprzywiiejowaną "udarng
kartę" otrzymywalo sie nie wedlug
pracy, alo -2za wygadany jesyk.fo0zialy bywnobciowe prowadzily do. zatargów
i donosów miçday robotnikani,wytwarzajec pomiçõzy nimi nienawibé,nicras sa
kropls mleka trzeba bylo stać w ogonku goúzsing,a tymozasem superudarnik wcho=
dsil do sklepu bes kolejki.la tym tle wynikaly skandale.Xymczasem administra»
cja fabryki korzystala z masowej ucieczki chlopstwa preed
wsi i przymowala ich tysigcewi do wszelkich budowli i fabryk.Masowa dezercja
z kolchozów z jednej strony ogolocila więś z rąk roboczych,z drugiej zaś stro
ny przyczynila sig do powaúneyx zniżki zarobków pa fabrykach .I tu fabryczne wladze wpadly ua pomysi zastosowania nowej formy wyzysku ,znanej pod naz=
wp robotniczego wspólzawośnictwa.iianowicie za otrzymanie po tańszej cenie
kawalka wyćla,kilku Śledzi i tp.grupy robotnicze wyżyęly inne grupy mig współ
Zawodnictwo wg.obniżonej stawki placy przy jednoczesnym maksymalnym natgżeniu
wydajnoŚści.Uchylać się od tego nikt nie mial prawa pod groŻog umieszczenia
@o na czarnej tablicy.¥adnierma eksplostacja wywolala zjawisko częstego prze
Chodzenia z fabryki na fsbrykę.Aozpoczęla się formalna wędrówka za pracą i

à:; dogoduie]szymi warunkenisNicraz przedsigçõioretwa faorycane wysladaly jisk
my Doclegowe,peine vedrujacych robotników.Nicktóre z nich w jednym roku
Emienily po trzy i więcej razy personel robotniczy-wskutęk czego nakreślone
Tzez te fabryki
plany produkcji rozpadaly się,a swa produkcja znie
a się gwaltownie.Braki dochodziły często do 70 #.Wtedy rozpoczęto keram”
że dobrowolnym komtraktowaniem obowigzkowegp pracowania na fsbryce do końca
pigciolatki,czyli gro-tego zaprzedania sig favryce.Lakomski okre$la to,jako
swojego rośzaju"peńszczyznę sowiecck@"."a fabrykach spdy robotnicze sądziły
Ba Semowolną ucieczkę,karajp@ od grzywny do wilczego paszportu wiącznie.Ma
Sig rozumieć z takim "wilczym paszportem"robotnik nigdzie juź pracy nie snaw
layl i musial wracać do poprzeóniego miejsca pracy, odzgc się na każde zapro=
ponowanę warunki.Zresztą,system pańszczykniany wyraśal się już w tym,że wo=
bec zupełnego braku profuktów na wolnym rynku, administracje fabryczne przy
pomocy rozdawania bub cofania kart dowolnie panowele nad glośnp i pokorną

lu.-rca
zrobić robotnik,któremy odcbrano prawo-~e tym samym kartę pracy?
OtóŻ,#óg1 jeszcze wstępić do t.zw,*arteli",czyli fabrycznej kooperatywy. formalnie robotnicy tworzący artel danej fabryki uważani byli za jej gospodarzy.
Rządy wszaki'e nie spoceywaly w ich rgku,a w ręku mianowanego przez partig,mg=

Łaufania."m wszekie straty w fabryce i produkcji odpowiada jej Gospodarz, Ad

«2»
oi w

», Tym

Samym dęfyć musi

do produkcji coraz tańszej-obnizójpe

se

&&&?Śoxca plaąc.,Uchwaly takie zapać .: na więcach,pod przewodnictwem
zaufania" i,ma się rozumięć,gospodarzom fabryki,robotnikom
nie wypada przeciw temu protcstować.Wszelkie skargi na wyżysk i na nadmierne
obni&ki spotykają się w sądach ze stelę odpowiedzią:"kogo
jesteście gospodarzamiiSami za wszystko odpowiadacie."-i na ten cynizmnie
bylo rady.Stopniowo też artele staly się siedliskiem elementu out-tegan
przestępczego,a nawet polityczni"*męśowie zaufania rekrutowali dx z ludzi zdyskwalifikowanych przez partię.Byl jednak w ZSSR element

którym glód byl obcy.Pewna legitymacja "z gwiasdką";byl i "Hotel Europejski",
miejsce stalych odwiedzin zagranicznych turystów,-i byly tam produkty dobre,
tanie,o których nie fnilo się "gospodarzom "Rosji i robotnikom.Miejskie,ra=
nierówności Śyciowe,gdzie glodny nienawidzi] pół~glodnego posiadacza
lepszej karty,a obaj uprzywilejowanej gru.y bywalośw uprzywilejowanych skla
1
pów= «rywalizowały z grofnymi wieściami ze wsi,gdzie wyludnialy się cale
cale gubernie.A na to wszystko jak grom spadly slowa
Kujbyszewafbolszewiki migdy równości nie uznawaly,nię uznaję i uznawać nie
będg",-Poco potrzebna byla rewolucja? Zakie pytanie sgawial sobie sowlecki
roboznikqntno na pelne produktow wystawy sklepow,dokad nie mial a caym
w

PÉS'IWOWA NAGRODA LITERACKA.
PAT,Tegoroczna nagłoda literacka zostala przyznaną Waclawowi Borowem zm
Enanemu autorowi wielu dziel z dziedziny krytyki literackiej oraz atudigt

% makresu literatuby swojej i oboej.Waśna pozycję wśród prac laureata stanowi
, "Antologia zonal polskiej od Zochanowskiego do Staffe",0ras wydanie pobmier»

tne dziel Żeromskiego w tomie pt."Llegie" wras se zbiorem rozproszonyoh utworów i listów tegoś
czasie pobytu w Anglii,gdzie w latach 1930-31
wykłada! literaturg polską na uniwersytecie londyńskim,x opublikowa? szereg
studiów z sakresu literatury polskiej po angielsku. isa] również wiele o
polsko-angielskich stosunkach kulturalnych,co do których gromadzi material
do większej pracy.
PZIWAE ZDARZENIA W POCIAGACH 8OWIŁOKIGH.W związku z wiadomościani,jakie się pojewiły na lamach prasy,8 które
sygnalizowaliśmy,na temat incydentów na odciaku kolejowym Zdożbumowo-~Szepietówka,
Użyskaliśmy ze źródeł miarodejn ch
wyj&nienia:
"Incydenty kolejowe,jakie mialy miejsce w póciągach sowieckich,postużyly
prasie sowieckiej do niewaleściwych ataków na wladze polskie.Zdamiem prasy sowieckiejwinę mialy" ponosić gramiczne wladze polskie,
po imkinj
Prayezym ani prasa sowiecks,ani ambasada LSRR w slokonygh dwóch notacjach
Nie wahaly się przeń użyciem określenia "prowokacja polska",dodając Se teu
stan rzeczy wo$e zmusić rząd sowiecki do zawieszenia ruchu kolejowego Na
wspomnianya odeinkuâzul polski przeprowadzili dokladne Eledetwo i stwilerdzil
supelna bezpodstawnobÉ zarsutéw sowileckich.Ustulono natomiast,ik sowiecka
slu$ba kolejowa narusza polskie przepisy dewizowe,opiera sig na stosowaniu
regulaminu granicznego oraz pozwala sobie na grubiafiskie zachowanie xx w
stosunku do przedstawicieli miejscowych wlaćz polskich. Niedopilnowanie przes
obsjugę kolejowg sowieckg pieca wgęglowego,znajdujgcego się w wagonie, spowo=
dowalo splonigcie tegof wagonu w dn.29.11 .37.Obsluza ta bowiem,sgromadsons
w jednjm z przedzialów wagony miękiego,rozebrala się (lą odpoczynku,zostawia=
das caly pociąg bez dozoru.Eskorta polska swp energicz
ak ła zapobiegia
w tym wypadku przerzuceniu się ognia na caly ”enganªr“?

spalenia swf/]

=3wagonu w dniu

”my”. przokacji obsługi cowleckie} »
polske

&

14.12.37 powstala równień na tlo będ# winy

«skorta zauważyla

Obejmujgc na pumkcie graniczny

podejrzany swąd w jednym zwagonów i natyw

dualu! żaalarnowsla sowlecks obzlugg,przez co mhsuzu wgunięcie w
rg kighu tlejacych odpadków baweZnianych.
dowsly sig one w szafio stu
tym pocięgićs pacaźorowie stwierdzili protokulernie
36 swgó czuli jeszcze na terytorium scuicckimm,a sige odpadki t1i6 sig
Saczęly jeszcze przed wejóciew Łacina sowicckiege na terytorium polakie,
Co wyklucza oczywiście moliwość spowodowania ognia przes Megamªn“:
polskioh. "picrajas sie no
stanie fakty
Aubaseda P v Hoskwrie
sakomunikowsla komivaristow! ludowemu
«past., ãe vorystíic
ty pod
adresen wTaóz polskich pie posiadają $odnego uszonópienia,to te
d rl.—
Ski odrzuca z oburseniem oparto bx
protesty.Ponedto swbąceda
Gila
uwagę ne
podało-«mn sovleckich wlade kolejowych me odeinku

ªnual-km.:tõn uniemoflivil: zelatwienic ineydentów kolejowych ggoś»
€ s podtanowieniami obowiązującej umowy grenisznej,tczdencyjnym sa maseustewícnies poszcz.
oh wypadków wprowaszeają w Ulą! rzęć sowiecki.
więc strona sowiecka gopierająć się na takich informacjach posvala
Sobie w atakach nn wlaśze polskie po
się do zapowiedzi zawieszenia
komupikacji na odoinku Zdolbunive@gepiatouka,iwbanata atwierssaate zgośnie
# vo
metcrialen dovedowym eelkovita odpowiecsialno§6 sa fekt eventu»
@lńego sewiecpenia kowubiknoji spodolsby ho
sowieckg,
OBNIEEHIZ SXOPY

ﬁfth“: Benku Dolokiego
z śpi«m 16 wgutqpoaymntcn s % na 4 i
i stopę od pośyczek gastawowych s 65 na 5 i pól £, co orpaers potenismie o $61 % krożytów uGzielanych przez Bank,jednocoześni: p tą maianna

skutek akcji podjętej przez miz.skarbu dokonene sostanie a única
stycznia
obniś@nic stosy prooeptowej,@pZacanej od w&Tndów przez banki prywatne i pfm
Stwowe,ę/KU ,kAO i SpóZdzielnie zrefytowesZmiana wysokoci stopy kredytowej
przeg instytucję
syjng jest
sae p›oskNi@oiem wigkozej wagi,cdzwiorcied»
la bowiem aytugej@ zysku pieni
i wywiera wp
na Galaze jogo kuxtuk
kszataltowanie w ast-rª bankowe jak na lefy saúdsi$
a glosów fachovel pre

sy,preyjuuje posuniscies Sank: " olekiago jaho dowéd stabilizuofi stosunków
£ospośarczych, specjalnie
stosunków Na nassyn ryntu picniginym.Obnifc»
Anie oprocentowania wkladów przyczyni się do Gelszego potanieniaą kosztów
gg» krótko i dlugo terminospgk,jako ważnych 6

rozwoju życia gos»

Się o
z portami sachośnicgo wytrześs Pol dwicwej Ameryká a
porcie poczyntóno
no
my portowe ,budytki
Gospodarcze i miesskalne,dżwigi portowe i irme
M.iNMe
BB Tozpoczęcie w roku preyselym budowy kanalu preenyslowego.
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POLSKIEJ FLOTY HANDLOWEJ.-

UzupełniającE poprzednie wiadomoś 'o "rozbudowie polskiej floty handlowej
należy dodać,iż obecny tonaż jej po spuszczeniu na wodę w stoczni finlandzkiej w Abo nowego motorowca "Oksywie" ,oraz po prz: byciu do Gdyninnowego statku bunkrowego,przekroczył pierwsze sto tysięcy ton r.b.Skoro się
weźmie pod wx uwagę,że obecnie buduje się około 40 tys.ton dalszych ,można
przypuszczać,że następna setka zostanie osiągnięta w casie o wiele krótszym niż pierwsza.- E ruchu towarowego dowiadujemy się iż
najbliższych
dniach odejdzie z Gdyni największa jednorazowa partja cementu w ilości
2.000 ton do południowej Ameryki.Będzie to pierwszy transport w takiej if»
ilości.R mowy co do wprowadzenia cementuõpolskiego na tamtejszy rynek

trwały między eksporterami już okczo dwóch lat i partja powyższa jest
próbą zdobycia nowego rynku.Dotychczas największym importerem polskiego
cementu były:Norwegja,Unia Południowej Afryki i Łotwa.Rynek cementowy paúx
państw Południowej Ameryki jest dosyć duży i w razie pomyślnych wmxumkiówm
wyników pierwszej partji może się okczać dla nas rynkiem zdatnym do osiągnięcia.

USTAWA 0 CZYNNYW UDZIALE KOBIET W OBRONIE KRAJU.
Pisaliśmy już o nowej ustawie,przewidującej m.inn.czynny udział kobiet
w akcji obrony kraju.Organizacje społeczne kobiece zareagowały bardzo żywo.Na posiedzeniu komite:u społecznego przysposobienia kobiet,delegatki
1Z-tu stowaryzszeń uchwaliły wszcąć energiczną akcję na całym obszarze
Rzeczypospolitej w celu zaznajomienia szerokich
mas kobiecych z paragrafami ustawy,odnoszącymi się do złużby kobiet,oraz wzmóc propagandę,
ażeby coraz liczniejszece&©
zastępy brały udział w przysposobieniu do
obtpony kraju.- Dodać należy,iż złożony Sejmowi pr jekt ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej wprowadza szemeg zmian w obowiązującej dotąd ustawie,podyktowanych zarówno potrzebami życia,jak i interesem sił
zbrojnych Polski.Jedną z niej właśnie jest ustan wienie powszechnego obowiązku dla kobiet,które ochotniczo zgłosiły uprzednio swój udział w t.zw.
"pomocniczej służbże wojskowej",pełnionej przez osoby niezdolne do służby
właściwej.
ZWYCIĘS WO POLSKICH PIĘSCIARZY.
W Warszawie bawiła przez kilka dni reperzentacyjna drużyna bokseryska
Dublina,identyczna z reprezentacją Irlandji.W spotkaniu pierwszym z reprezentacją Warszawy zremisowano 8:8.W spotkaniu następnym,niedzielnym,Polacy osiągnęli zwycięstwo nad gośćmi w stosunku 10:6.Prasa sportowa podkreśla wysokie kwalifikacje pięściarzy irlandzkich i na tle naszych zwycięstw snuje najlepsze h oskopy dla dla polskiego boksu na przyszłość.

PRASA POLSKA O "STALINOWSKIM PLEBISCYCIE".
Rezultatami sowieckich wyborów,czyli t.zw "stalinowskiego plebiscytu" zajmuje się od szeregu dni prasa polska rożnych odcieni;m.inn.poświęca im
dłuższy artykuł "Gazeta Polsa",stwierdzajaąć na początku stan faktyczny,
oparty na oficjalnych danych,lub też na głosach pism rosujskich.-Do wyborow w dniu 12-ym grudnia wystawiono w jednomandatowych okręgach po jedym
kandydacie uzgodnionym pod każdym względem z "miarodajnymi czynnikami".
Prawo wystawiania ich miała jedynie partja rządząca i organizacje społecz
e
trzonem kierowniczym jest partja komunistyczna.Kandydatury ustalano na zgromadzeniach jawnych.Ale "wola ludu" ujawniona nawet w tego rodzaju zgromadzeniach,nie była nadmiernie szanowana:w przededniu wyborów
skreślono,(a wedle pogłosek aresztowano) 27-miu wybrańcćów,a zngjdowały się
wśród nich wybitn osobósfości.Jeśli się doda do tego,że 5 i pół miljona
komunistów i "komsomolców" pilnowało na każdym kroku "wykonania"X obywatelskich obowiazkéw,denuncjujac wszystkivh podejrzanych,ro będzie się
miaŁęo pojęcie orzeczywistym wpływie ludności na skład pierwszego sowieck
iego
parlamentu.Wysoką stosunkowo frekwencję wyborczą tej właśnie opiece
i sprawności administracji przypisując - tymbardziej należy podnieść śmiałoś
ć
około trzech mil jonów wyborców,którzy powstrzymali się od głosowania
.Ponad o 622 tysiące wyborców oddało demonstracyjnie karty xxx z przekre
ślonym nazwiskiem urzędowego kandydata.
,?

&

dało demonst acyjnie karty z przekreślonym
nazwiskiem urzędowego kandydata.Skoro się zważy,że tajność głosowania była bardzo wątpliwa a wydawanie numerków porządkowych wytworzyło
zidentyfikowania oddawcy głosu ,można wnioskować,iż reżim somożność
przeciwników,zecydowanych na
wiecki posiada 632 tysiace bohaterskich

nad

632

tysiące wyborców

o

wszystko.Atmosfera ciągłych aresztowań,procesów egzekucyj i krwiożerczych
mów kandydackich nie usposabia bowiem do cywilnej odwagi.--W dalszym ciągu pismo przechodzi do omówienia cyfrowych rezultatów.Wykazują one m.inn.
jak wyglądał szeroko rozreklamowany "blok komunistów i bezparty nych",
mający reprezentować sowiecką domianę frontu "ludowego".0tóż 2 i pół mi-

z górâ
mandatów.
238
osiemdziesiąt pięć miljonów bezrartyjunych obywateli tylko Mamy tu więc do czynienia z jeszcze jedną próbą okłamania zagranicy ,gdyż
dla niej ta fikcja została stworzona.-140-to miljonowa rzesza włościańska
posiada zaledwie 23 prze stawicieli,a 15 miljonów robotników przemysłowych - 36-ciu deputowanych.Reszte olb zymią parlamentu,liczacego 1143
członków stanoią rozmaitego rodzaju dygnitarze sowieccy,partyjni i wojskowi.Jest to więc ciało wybitnie urzędnicze,oderwane od ludności i reprezentujące interesy rządzącej biurokracji.Tak-samo ma się rzecz z braters#wem ludów" ZSRR.Naprzykład na 13 reprezentantów Karelji niema ani jednego Finma,na piętmastu deputowanych republiki Krymskiej -tylko 5 Tatarów,
i td.i td.-Ani systemu rządzenia,ani sytuacji obywateli taki parlamentnie
nie zmieni,tymbardziej,zże nawet co do samych nowych parlamentarzystown$ ta
lin zapowiedziałyX@X jjuż możliwość czystki,przypominając w prz-ddzieńXy
wybordw,ze nie korzystaja oni z nietylanoéci i moga stracié mandaty,je%li nie będą dostecznie gorliwi.Pocóż tedy zabawionu się w sowietach w demokrację i"front ludowy"- pyta "Gazeta Polska".0d ciedź znajduje się w
tejże sowieckiej rzeczywistości.Dyktatura nie czuje się na siłach ponosić
zarówno w oczach zagranicy,jak i włęasnych obywateli straszliwego ciężaru
od ow exzialności za to,co się dzieje i co w obecnej sytuacji może wyniknąć.Obecnie będzie się ona powoływała na "wolę ludu".Ów parlament ,mocno
trzymany w garści,będzie odtąd odpowiedzilny za wszelkie barbarzyństwaterroru i za wszelkie cierpienia ludzkości.Steroryzowane masy wyborców miały stwięrdzdć wobec świata,że nie dzieje im się krzywda - oto cały sens
"stalinowskiego plebiscytu".ljona

komunistów

i

3 miljony

komsomlców uzyskało 455

mandatów,zaś

WYNIKI AKCJI LIGI MORSKIEJ I KOLONIALNEJ.
Dowiadujemy się,że pierwszy etap zbióki na którą złożyły się większe i
mniejsze,a częstokroć i groszowe składki wszystkich sfer
sumę,przekraczągącą 6 miljonów zł.Z p euiędzy tych zakupił fundusz obrony morskiej nową Łódź podwodną "Orzeł".Będzie ona w połowie s ycznia spuszczofia na w dęx w stoczni holende sklej.-Przystępujac obecnie do drugiego
etapu zbióórźki,LMK zapowiada,że w okresie dwóch tal wykona budowę 18-tu
t.zw."Ścigaczy",których rola w obecnej marynarce wojennej jest bardzo znacs
na.Bardzo wielką rolę w zbiórkach tych odegrała młodziezż szkolna,dając
ponad 100 tysięcy zł.Powszechn ść akcji młodziezży ujawnia się tymbardziej,
że udział miesięczny wynosi - jeden gorsz.Takie wowoce wydał sys ematyczne
krzewienie miło'ci do polskiego morza wśród polskiego młodego p kolenia,spp
sprzęgającego swe najlepsze myśli z ideqy morskiej potęgi Polski.
ROZWOJ PORTU GDYNSKIEGO
Dziedzinę pracy portu gdyńskiego oświetla sprawozdanie UUrzędu Morskiego
z którego wynika,że oba porty naszego obszaru celnego znajdą się niedługo
u granicy maksymalnego wykorzystania rodzimego zaplecza.'ykorzystanie jednak całkowite rodzimego zaplecza nie zmieni jednak wyników pracy portu,gdyż
ładunki transytowe odgrywają coraz większą roleg.Jako klijenci transytowi
występują obecnie :Czechoszowacja,Austrja,Rumunia,Wędry,oraz Jugosładaii BX
Bużcaria.-Jeśli idzie o teg oczną pracę portu to obroty zamorskie łącznie
z przybrzeźnymi i wnętrzem kraju będą zamknięte liczbą 9 miljonów ton,co
by oznaczło wzrost z górą 17-to procentowy w stosunku do roku ubiegłego.
Ilośc linij regularnych,łączących gdynię z krajami zamorskimi zwiększyła
się o połączeni Gdyni z portami zachodniego wybrzeża Południ ej Ameryki.W
porcie poczyniono miljonowe inwestycje na maszyny portowe,budynki gospo-lźą
darcze i mieszkalne,dźwigi portowe i inne instalacje,pozwalające na roz
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się o połączenie Udyni z portami zachośricgo wybrześa Polcdniowej Ameryki 4
Aowe insesiyojegktáre na maszy_ portowe ,budyski
porcie poczyniono kilkumil,
cze i miesskalne,dzwigi portowe i inne inctalacje,pozwclaj@,06 2.107,
BB Kozpoczęcie w roku przyszłym budowy Kanelu przemysłowego.
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