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I Prenumerata półroczna z prze*
j sytką pocztową — 4 korony.

tygodnik wydawany staraniem Ufydz. Spol.-Ufych. przy Lub.Stow.Spoź.

Spożywcy — łączcie się!

ZWROT NA PRAWO.
Dnia 10, 11 i 12 lipca obradowa! w Warszawie Vll-y Zjazd
pełnomocników Warszawskiego Związku Stow. Spoż. Po odby
tym na początku listopada w roku zeszłym zjeździe ogólnokra
jowym cieszyliśmy się na łamach „Spółdzielcy", że Zjazd ten
przyjął deklaracją ideową, umożliwiającą klasowym stowarzysze
niom robotniczym spółdziałanie ze Związkiem Warszawskim.
Wytrawni znawcy stosunków społecznych ostrzegali nas jednak,
aby nie ufać tej deklaracji, która według wszelkiego prawdo
podobieństwa wysunięta była przez p. St. Wojciechowskiego, ja
ko przynęta dla stowarzyszeń robotniczych.
I oto przewidywania te okazały się zupełnie uzasadnione.
Po zjeździe listopadowym nie można było zauważyć w Związku
żadnego dążenia do osiągnięcia stałego porozumienia z klaso
wym obozem robotniczym; uchwały zjazdu listopadowego były
poprostu przemilczane i puszczone w niepamięć. Nadszedł
wreszcie świeżo zamknięty, zjazd doroczny i organy kierownicze
Związku ukazały swoje oblicze:— nietylko nie pomyślano o rze
czywistym wprowadzeniu w życie rezolucji listopadowej, lecz—
jakby w celu rozmyślnego podkreślenia swej odrębności od kla
sowego ruchu robotniczego— przedłożono zebraniu rezolucję no
wą, przekreślającą wszystko to, co w rezolucji listopadowej mogło
być miłe klasie robotniczej.
Dla braku miejsca nie przytaczamy tu w całości tych rezo
lucji, zaznaczamy tylko mom enty najważnięjsze.— Wyrzucono więc
nienawistny dla burżuazji wyraz „uspołecznienie" środków pro
dukcji i wymiany i wprowadzono na jego miejsce nic nie m ó 
wiące „organizowanie" środków produkcji i wymiany; wyrzucono
powiedzenie: stowarzyszenia działają w myśl „interesów pracy"
i zamiast tego użyto wyrażenia w myśl interesów „spożywców",
podkreślając w ten sposób solidarność międzykiasową. Wyrzuco
no wreszcie— i to bodaj najważniejsze— stwierdzenie zasadniczej
łączności ze związkami zawodowemi, mahifestując, że stowarzy
szenia spożywców nie chcą mieć nic spólnego z podstawowemi
organizacjami robotniczemi.
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A niech nikt nie mówi, że chodzi tu o czysto słowne rze
czy drobne. Pamiętajmy, że rezolucja ' listopadowa była już
przyjęta przez zjazd ogólno-krajowy i chodziło tylko o formalne
przeprowadzenie jej. Gdyby władze Związku były pozostawiły ją
bez zmiany, zostałaby według wszelkiego prawdopodobieństwa
przyjęta, flle tutaj najwidoczniej weszła w grę świadoma swoich
celów polityka reakcyjna i kazała Związkowi odgraniczyć się od
klasy robotniczej.
Przedstawiciele Lublina zażądali trzymania się rezolucji listo
padowej, zjazd jednak posiadał skład tak wybitnie reakcyjny, że
Lublin pozostał w znacznej mniejszości:— zwyciężyło licznie re
prezentowane na zjeźdzle kramikarstwo narodowe.
Tak kramikarstwo— ponieważ zjazd ten ujawnił bodaj jeszcze
dobitniej niż poprzednie, że Związek Warszawski jest w znako
mitej większości związkiem sklepików chrześcijańskich, nic spólnego ze spółdzielczością nie mających: szczególnie dobitnie oka
zało się to przy om awianiu wniosku, aby do Związku mogły na
leżeć tylko te stowarzyszenia, w których zakupy członków wyno
szą przynajmniej 50 proc. obrotu. Przeciwko takiem u ogranicza
niu praw sklepikarzy, nazywających się zarządami stowarzyszeń,
podniósł się zgodny chór protestów, któremu przewodzili księża.
W ołano— nie bez pewnej racji, że w takim razie większość sto 
warzyszeń będzie musiała wystąpić ze Z w iąw u. Wreszcie po d łu 
gich korowodach i po uspokojeniu sklepikarzy, że wniosek ten
wejdzie w życie dopiero za półtora roku i że na przyszłorocznym
zjeździe będzie jeszcze można obalić go, wniosek uchwalono.
Sprawa ta nie mogła nie ujawnić istotnego charakteru Związ
ku nawet wobec dyr. Mielczarskiego, który widząc, że wniosek tak
elem entarny może sromotnie upaść, użył całego swego autory
tetu, powiedział, iż wniosek przejść „m usi“ i zagroził podaniem
się do dymisji, gdybywniosek upadł. Dopiero pod takim terro 
rem osobistym uchwalono wniosek, który naprawdę zgoła nie
powinienby był wchodzić na porządek dzienny Zjazdu stowarzy
szeń, mających pretensje do spółdzielczości.
Znam iennym argumentem, użytym przez p. Mielczarskiego,
było powiedzenie: „musicie uchwalić ten wniosek, bo w przeciw
nym razie zwolennicy kooperacji klasowej będą mieli słuszność
twierdzić, iż tylko klasa robotnicza zdolna jest do zakładania
w
kooperatyw".
F\le może nie wszyscy członkowie L.S.S. zdają sobie sprawą,
dlaczego wniosek cen musiał wywołać spór tak zacięty. Dla wy
jaśnienia powiemy, że średni procent zakupów członkowskich
w stowarzyszeniach związkowych wyniósł w roku sprawozdawczym
11,9 proc; jeśli odtrącimy od tego stanowiące mniejszość stowa
rzyszenia wielkie, to dla znakomitej większości stowarzyszeń m a 
łych i karłowatych (mających po kilkudziesięciu a niekiedy tylko
po kilkunastu członków) otrzymamy cyfrę, ujawniającą jaskrawo
sklepikarski charakter tych stowarzyszeń.
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Z pozytywnych prac zjazdu wspomnieć należy o nowej usta
wie Związku, naogół przynoszącej zmiany na lepsze.
Natomiast stosunek do związków lokalnych, jakich parą po
wstało podczas wojny, i do związków dzielnicowych— galicyjskich
lub litewsko-białoruskich— ujawnił ciasnotę poglądów kierowników
związku, nieorjentowanie się w obecnej sytuacji społeczno-poli
tycznej i naiwne zaślepienie własną nieomylnością: wezwanie
skierowane do tych związków, aby bez zastrzeżeń poddały się
komendzie Związku Warszawskiego, jakkolwiek uchwalone przez
Zjazd, z tamtej strony— ze strony związków zainteresowanych—
bynajm niej nie zdobyło sobie spodziewanego oddźwięku.
Zgodnie z nowo przyjętą ustawą Związek nazywać się od
tąd będzie „Związkiem Polskich Stowarzyszeń Spożywców*.
Po za tym nic ważnego na zjeździe nie zaszło.

OSZCZERSTWA.
Do jak oburzających środków ucieka się obóz nam wrogi,
byleby nam zaszkodzić, zepsuć opinję, świadczą fakty następują
ce: Dla Delegacji Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, która
prowadzi kuchnie dla bezrobotnych— L.S.S. często dostarcza po
trzebnych produktów, a także wynajmuje konie do przewożenia
towarów, które delegacja zakupuje gdzie indziej, czy też otrzy
m uje od
rządowych urzędów aprowizacyjnych. Ńa naszym
wozie, będącym w ten sposób dn. 12 lipca w rozporządzeniu
Delegacji M. P. i O. S., zostało przewiezionym z rozporządzenia
funkcjonarjusza tej Delegacji kilka worków m ąki i otrąb do jego
prywatnego mieszkania na ul. Bychawską. Furman nasz w tym
wypadku spełnił tylko swoją powinność.
To mimowolne wzięcia udziału przez naszego furmana w ca
łej tej sprawie wykorzystał natychmiast „Głos Lubelski" i starał
się w artykule p. t. „I płyną ludu gorzkie łzy“ oczernić opinję,
między innem i i naszego S-nia. Jakkolwiek „Głos Lubelski1* mógł
łatwo wyjaśnić sobie tę nietrudną do wyjaśnienia sprawę, wi re
zultacie nie posądzać publicznie o nieczyste machinacje instytucji
bardzo poważnej, która dotąd nigdy nie splamiła się żadnym nie
uczciwym postępkiem ,— to jednak tego nie uczynił. Tak więc zba
danie uprzednie sprawy przed jej opublikow aniem — obowiązuje
tylko względem instytucji blizkich serc panów z „Głosu", kiedy
.zaś nadarza się sposobność oczernić instytucję robotniczą wtedy
bez wszelkich skrupułów korzysta się z każdej okazji.
Ze zła wola kierowała w tym wypadku redaktorem „Głosu“,
dowodzi jeszcze umieszczona na drugi dzień w tym piśmie no
tatka o kradzieży w Oddziale Lubelskim Warszawskiego Związku
Stow. Spoż. nosząca jednak tytuł „Z Lubelskiego Stowarzyszenia
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Na jakąż głupotę swych czytelników liczy Redakcja
„Głosu", jeżeli i takich nawet środków używa do walki z nam i.
Kiedy przedstawiciele naszego S-nia udali się do redakcji
„G losu“ z żądaniem umieszczenia sprostowań w tych sprawach—
przyrzeczono im to,— jednak nie uczyniono tego w najbliższym
N-rze, ale poczekano dni kilka, aż oszczerstwa rzucone zrobią
swoje wśród nieorjentującej się ludności Lublina.
„Ziemia Lubelska", acz skorzystała skwapliwie z nadarzają
cej się sposobność szkodzenia nam i przedrukowała artykuł „Gło
s u "— to jednak uczciwie postąpiła, drukując natychmiast przesła
ne jej przez nas sprostowanie.
Z wrażeń lustratora. Kronika
wa. Kronika zagraniczna.

Z A P IS K I.
„ S p ó łd z ie lc a ” w a rsza w s k i. Dnia
15 lipca wyszedł w Warszawie pierw
szy num er „Spółdzielcy",
organu
Związku Robotniczych Stow. Spoż.
Witamy z radością pismo to, jako
wyraziciela idei ogrom nego dziś o d ła
mu kooperatyw robotniczych w Polscfe.
Treść num eru 1-go „Spółdzielcy":
C d Redakcji. Uchwała Zasadn. Spóldz.
Stow. Rob. Spółdzielczość robotnicza
— J. Hem pla. W idoki aprowizacyjne.
Nowa ustawa. Robotniczy W ydział
flprowizacyjny w Warszawie. Między
narodowy Zjazd Spółdzielczy. Rząd
polski a spółdzielczość robotnicza.
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NOTATKI HANDLOWE.
Pieprz go rzk i. Wszystkie sklepy
nasze otrzymały do rozprzedaży pieprz
gorzki w cenie 2 kor. za lut. S po
dziewane jest dalsze obniżenie się
ceny pieprzu w niedalekiej
przy
szłości.
B ie lid ło . Członkowie nasi mogą
nabywąć na książeczki bielidło do
prania po zniżonej cenie, a m ia n o 
wicie po 1.60 halerzy za funt. Narazie wydajemy po 1-ym funcie naksiążkę.

W Oddziale Lubelskim S-nia „KSIĄŻKA”
(ul. Bernardyńska 2, II piętro, od 6-ej do 7-ej wiecz.)
są do nabycia komplety

Bibljoteczek R o b o t n i c z y c h
skiadafccych się z 111 broszur, podzielonych na następ, działy:
1) Zasady socjalizmu (8 dzieł); 2) Ekonomja Społeczna
(7 dzieł); 3) Ustrój polityczny (6 dzieł); 4) Socjologja i rozwój
kultury (10 dzieł); 5) Historja (6 dzieł); 6) Dzieje Ruchów Re
wolucyjnych (8 dzieł); 7) Dzieje socjalizmu (7 dzieł); 8) S o 
cjalizm w praktyce (12 dzieł); 9) Kasy chorych (1 broszura);
10) Kwestja rolna (1 broszura); 11) Etyka w ruchu spo
łecznym (2 dzieła); Kom plet bibljoteczki Społecznej (15 bro
szur; Komplet Książnicy Ludowej (8 broszur) i 20 innych dzieł.
Bibljoteczkę taką

winien

posiadać

każden

Związek

Zawodowy.

Cena bibljoteczki 335 koron.
Redaktor i wyd. odp. W and a Papieska.

Druk, Lub. Spółki Wydawn.

