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Katowice, niedziela, dnia 16 kwietnia 1922

LEOPOLD KRONENBERG

Zawcześnie!
Zawczcśnie! — mówią, gdy myśli budowę 
Życia przyszłego przed ich rzucam oczy,
Z których zasłonę, co ciągle ich mroczy, 
Zdzieram, przyszłości świat wskazuje nowy.
Mówię, że ludzkość zrzuci wnet okowy 
Wojny braterskiej, bo duch ludzki kroczy 
Wytrwale naprzód i niechybnie zoczy,
Ze świąt bez wojny istnieć już gotowy!
Jako noc czarna świty piękne rodzi,
Jako po burzy słonko cudnie wschodzi,
Jako po zimie wiosna swoje cudy
Roztacza pyszne, tak przepadną złudy,
Ze ludzkość musi wojenne mieć trudy,
I świat bez wojny zbudują wnet młodzi!
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EDWARD BERNSTEIN.

Widoki 1 Możliwości Socjali
zmu w Niemczech.*)

Natura jak i społeczeństwa nie lubią przesko
ków. Najlepszą rękojmją osiągnięcia zamierzonego 
celu — jest powściągliwość. A zatem przebudowa 
skrzętna, krok za krokiem, praca mozolna, powolna 
— to istotna droga do socjalizacji skończonej. Na
wet Marks nie sądził, by zadaniem ruchu społecz
nego było wcielenie w formę społeczną jakiejś już 
wysnutej utopji społecznej. — Droga do przeobra
żeń społecznych jest długa i może dłuższa niż to 
przypuszczał Marks, który w swoich pismach prze
mawiał językiem takim, jak gdyby koniec ustroju 
burżuazyjnego i jego ostateczne zapadnięcie się by
ły już bardzo bliskie. Tymczasem widzimy, iż od 
chwili gdy Marks wydał wyrok bardzo bliskiej za
głady ustroju burżuazyjnego — te społeczeństwa

*) Weteran socjalizmu niemieckiego, ojciec tak zwanego 
rewizjonizmu, pisarz płodny i wielce zasłużony Edward Bern
stein na zaproszenie młodzieży uniwersyteckiej wygłosił w Uni
wersytecie Berlińskim, latem roku ubiegłego szereg odczytów o 
„Socjalizmie dawniej a dzisiaj*. Odczyty te wydane zostały obec
nie w książce pod tytułem „Der Socjalismus einst und jetzt" 
(u Dietz’a w Sztutgarcie 1922 sir. 142). Pragnąc zapoznawać 
czytelników naszych ze wszystkiemi objawami myśli i czynu w 
dziedzinie teorji i praktyki socjalizmu współczesnego, dajemy tu 
dzisiaj streszczenie a właściwie poprostu spolszczenie ostatniego 
rozdziału książki. Rewizjonista i oportimista — wychowany me- 
tylko pod okiem Mark’s? ale więcej jeszcze na wzorach dawnego 
trady-imionizmu angielskiego, Bernstein — podkreśla to raczej 
ćo jest możliwe do urzeczywistnienia niż to, co jest konieczno
ścią dziejową i ostateczną w rozwoju socjalizmu. (Red.)

mieszczańskie znacznie na siłach okrzepły, a w ogól 
ności świat obecny przybrał fizjognomję inną, niż ta, 
jaką znał lub przewidzieć mógł Marks: konstytucje 
w jego duchu — zmienione, ograniczenia swobód 
zebrań lub prasy złagodzone, lub zupełnie zniesio
ne, prawo wyborcze do parlamentów rozszerzone; 
stosunki handlowe układają się podług praw naj
większego uprzywilejowania i zmierzają ku wolnemu 
handlowi; kryzysy gospodarcze szerzą ęię. Pomi
mo to — poprawa ogólna społeczeństw jest ciągłą, 
a bogactwa społeczeństw burżuazyjnycn są coraz 
większe, a równoległe z rosnącą potęgą kapitalizmu 
i klasa robotnicza w Niemczech rosła W sile. Prawa 
wydawane celem odciągnięcia klasy robotniczej od 
ruchu socjalistycznego, jak prawa o Kasach Chorych, 
ubezpieczenia społeczne (od nieszczęśliwych wypacf- 
ków od śmierci i chorob^ i t. d.) nie zadawalmając 
klasy robotniczej, wytworzyły przeciwnie cały zą? 
stęp ludzi doświadczonych i W sprawach organizacji 
społecznych wyrobionych, którzy nadali taki roz
mach związkom zawodowym, jakiego związki na
wet w! Anglji nie znały, a wraz z organizacją zawo
dową nastąpił odpowiadający tej ostatniej wzrosj 
wpływu politycznego.

Z drugiej strony organizowali się przedsiębior
cy, ich zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa nie
raz więcej ludzi obejmowały, niż było członków 
klasowych związkach zawodowych. Polityka tycfi 
karteli i trustów kapitalistycznych zmierzała oczy# 
wiście do obrony swoich interesów, a pomimo to, a 
może właśnie dlatego nie drogą walki załatwiano 
różne sprawy z klasą robotniczą, mnożyły się przy
padki polubownego dyskutowania cenników 1 tf- 
mów dla uniknięcia strejków i lokautów.

Rozwój kapitalistyczny, jaki za naszych^ czasów 
widzimy, jeszcze innej tezie Marksa namacalnie 
przeczy, a mianowicie tej jego koncepcji, że kon
centracja coraz większa kapitału jest źródłem co
raz bardziej silnego zmniejszenia się liczby magna
tów przemysłowych z jednej strony, a wzrostu roz
ległego nędzy klasy robotniczej — z drugiej strony. 
Otóż pomimo strasznej koncentracji przedsiębiorstw 

- przemysłowych, liczba potentatów kapitalistycznych 
wciąż Wzrasta. Zarówno i średnia klasa mieszczań
ska wzrosła od czasów Marksa w dobrobyt, \zaś 
klasa robotnicza, choć dużo pozostawia do życze
nia, jest jednak w położeniu dużo lepszem pod 
względem gospodarczym i politycznym niż dawniej. 
Wszystkie zmiany w prawodawstwie robotniczem, 
wszystkie nowe instytucje robotnicze (sądy zawo
dowe, rady ubezpieczeniowe, prawo koalicyjne itd.) 
zamiast degradacji, wywołały przeciwnie podnie
sienie klasy robotniczej w stosunku do przedsię
biorcy f jego urzędników. Za podniesieniem stanu 
gospodarczego klasy robotniczej w Nfejnczech prze
mawiają fakty: Wzrost zapotrzebowania produktów
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Spożywczych i iwyrobów tkackich, wzrost zawiera - 
jgłych związków! małżeńskich i zmniejszenie się 
śmiertelności. W sferze spraw rolnych jeszcze więk
szą sprzeczność widzimy między rzeczywistością a 
przewidywaniami Marksa: tu o wessaniu drobnych 
gospodarstw przez większe mowy niema; jest wprost 

I przeciwnie.
Wojna nie sprowadziła zasadniczych zmian w 

i tej ewolucji socjalnej. Wprawdzie była w Niemczech 
j zaprowadzona z konieczności reglamentacja zapo- 
i trzebowanta i podziału produktów wraz z ochroną 
1 spożywców przed sprzedającym, ale ten wojenny 
! socjalizm znikł z zakończeniem wojny. Choć siły 
i socjalistów są duże, ale nie przeważające, ani nie
podzielnie panujące w Niemczech, by mogła być 
mowa o dyktaturze socjalistycznej w stylu bolsze
wickim (co zresztą byłoby zgubnem dla Niemiec).

I Socjaliści przeto stoją na gruncie nowoczesnego par
lamentaryzmu i tam szukają zdobyczy społecznych 
wl miarę sił i możności. O wykonaniu dużego sko
ku z obecnego ustroju w zupełnie wykończony u- 
strój socjalistyczny niema mowy.

Radykalnemu przeobrażeniu się ustroju kapita
listycznego w socjalistyczny stanęłyby obecnie W 
Niemczech na przeszkodzie z jednej strony —wzglę
dy natury politycznej, a mianowicie — za hypoteko- 
wanie traktatem wersalskim pretensji państw zwy
cięskich na dobrach publicznych a więc i na ewentu
alnie uspołecznionych przedsiębiorstwach prywat
nych, z drugiej strony — od tego kroku wstrzymy
wała socjalistów obawa przed zbiurokratyzowaniem 
przemysłu krajowego. Ostatni wzgląd wcale nie 
jest mało ważny, bo mógłby w nieobliczalny spo
sób obniżyć sprawność techniczną przemysłu. Po
trzebna więc jest ostrożność, by nie Wywołać nie
potrzebnych strat, i dlatego niemożliwe jest ryczał
towe, bez wyboru, stosowanie zasady socjalizacji wi 
przemyśle. Zanim się przystąpi do uspołecznienia 
danego przedsiębiorstwa lub gałęzi przemysłu, trze
ba być przekonanym o potrzebie i praktycznej mo
żliwości socjalizacji w danym przypadku. Stąd 
rodzi się potrzeba poznawania, podług oznak rzeczo
wych. t. j. ścisłych, naukowych, że dane przedsię
biorstwo dojrzało do socjalizacji. Na temat po
wyższy została napisana praca przez Alfonsa Hor- 
ten'a „Socjalizacja i odbudowa.“ Autor tej pracy 
sam stał długi czas na czele bardzo dużych zakładów 
i przedsiębiorstw przemysłowych i jest człowiekiem, 
bardzo doświadczonym. Otóż na zasadzie bogatej 
życiowej praktyki daje klasyfikację przedsiębiorstw, 
nadających się do socjalizacji i wskazuje sposób u- 
niknięcia klęski zbiurokratyzowaną przedsiębiorstw. 
Podług niego miarodajnem jest to, czy dana gałąź 
przemysłu dosięgła szczytu doskonałości, przy któ
rej kierownictwo danego przedsiębiorstwa staje się 
tylko zadaniem rutyny i żadne nowe drogi i możli
wości nie są już do przewidzenia.

(Dokończenie nastąpi.)

Ile Polskę kosztują plebiscyty.
Niebawem już skończy się międzysojusznicza 

administracja i okupacja na Górnym Śląsku. Trwała 
ona z górą dwa lata i pochłonęła niewątpliwie dzie
siątki miljonów franków, które Polska i Niemcy będą 
musiały zwrócić mocarstwom sprzymierzonym. Ile 
dokładnie dług nasz wyniesie z tego tytułu jeszcze 
nie wiadomo. Dotychczas rządy polski i niemiecki 
są tylko w posiadaniu noty z 24. listopada r. z., 
która zawiadamia je, że co się tyczy kosztów oku
pacji na Górnym Śląsku, to Konferencja Aabasa- 
Sorów postanowiła, iż każdy z rządów zaintereso
wanych prześle swój rachunek oddzielnie rządowi 
polskiemu i niemieckiemu, rachunek obliczony w

swojej walucie, a więc w funtach, frankach lub lirach.
Dotychczas koszta plebiscytowe, oraz wysokość 

sum przypadających na każdą stronę i podlegających 
zwrotowi, komunikowała rządom-dłużnikom Konfer 
rencja Ambasadorów.

Rachunki tego rodzaju są już gotowe dla b. 
obszarów plebiscytowych cieszyńsko-orawsko-spis- 
kiego i olsztyńsko -kwidzyńskiego.

Koszta administracji Śląska Cieszyńskiego, Ora
wy i Spiszą wraz z okupacją francusko-włoską, która 
trwała od października 1919 roku do sierpnia 1920 
r., oraz z kosztami Komisji Międzysojuszniczej, która 
funkcjonowała w Cieszynie od lutego do września 
1919 r., wynosi ogółem: 4783 szterl., 3 007220 fr., 
i 4 533 679 lirów.

W myśl art. 8 decyzji głównych mocarstw 
sprzymierzonych i stowarzyszonych z dnia 27. wrze
śnia 1919 r., koszta administracji terytorjum ple
biscytowego miały być pokryte przez Polskę i Cze- 
cho-Słowację proporcjonalnie do obszaru ziem im 
przyznanych. Ponieważ Polska otrzymała ogółem 
37 proc. terytorjum plebiscytowego, przeto musi 
zwrócić rządom sprzymierzonym takąż właśnie część 
ogółu kosztów okupacyjnych.

Notą z dnia 11 -go kwietnia 1921 Konferencja 
Ambasadorów zawiadomiła mianowicie rząd polski, 
żei z tytułu kosztów okupacji terytorjum plebiscytów 
wego Śląska Cieszyńskiego, Orawy i Spiszą, ma 
on zńpłacić: "

W. Brytanji 1 770 funtów szterl.,
Francji 1 258 386 franków,
Włochom 29 585 fr. i 1 677467 lirów,
Japonji 46689 franków.
Do kosztów powyższych doliczyć trzeba koszta 

Komisji granicznej, która wyznaczyła granicę na te w 
renie. Koszta te nie mogą być jeszcze ostatecznie 
obliczone, albowiem z powodu sprawy Jaworzyny 
komisja jeszcze całkowicie prac swych nie ukończyła.

Atoli z notą z dnia 6-go stycznia rb. Konferencja 
Ambasadorów zawiadomiła rząd polski, że koszta 
komisji zostały już obliczone za jej prace na terenie 
Śląska Cieszyńskiego, gdzie granica jest już całko - 
wicie wytknięta. Z tego tytułu Polska jest winna: 

Francji 10325 franków i 17145 koron czeskich, 
Włochom 14492 liry.
Co do kosztów okupacyjnych na obszarze re

gencji olsztyńskiej i obwodu kwidzyńskiego, to od* 
nośne cyfry zakomunikowane zostały Polsce notą 
Konferencji Ambasadorów z 24-go listopada 1921 r. 
Ponieważ plebiscyty na tych obszarach przegraliśmy, 
i ponieważ z regencji olsztyńskiej przydzielono nam 
zaledwie jedną 8-setną część jej obszaru, a z obwo- 
du kwidzyńskiego tylko jedną 125-tą część jego po
wierzchni, przeto z tego tytułu na Polskę przypadły 
sumy minimalne.

Ogólne koszta okupacji północnych obszarów 
plebiscytowych wyniosły 8981912 lirów i 105725 
funtów szterlingów. Otóż z sum tych Polska zwró
cić powinna:

Włochom 34097 lirów,
W. Brytanji 132 funty szterlingów.
Powyższe rachunki zostały zamknięte z dniem 

I-go maja 1921 r., to znaczy są w nie wltczoaifc 
także koszty wyznaczenia granicy na terenie. Po
nieważ jednak na prawym brzegu Wisły Polska jesz
cze nie zajęła granicy, wyznaczonej na Polskę przy
padające mogą jeszcze się powiększyć o jakieś dro
bne sumy, przedstawiające koszta podróży tego, 
czy innego komisarza.

Widzieliśmy także powyżej, iż nie są jeszcze 
obliczone koszta Komisji granicznej, wyznaczającej 
granicę polsko-czeską na terenie Orawy i Spiszą: 
wyniesie to około 20,000 franków.

W każdym razie, zamieniając po kursie dnia na
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franki te funty (a 49,93), liry (a 55) i korony czeskie
(a 21), które już nam urzędowo notyfikowano, otrzy
mamy, iż winni jesteśmy mocarstwom z tytułu ko
sztów plebiscytowych 2 392 956 franków.

Jest to bardzo mało w porównaniu z kosztami, 
jakie wypadnie nam zwrócić sojusznikom za oku
pację Górnego Śląska. Koszta te, według przy
bliżonych danych, wyniosą około 100 miljonów fran
ków. Ponieważ przyznano nam mniej więcej trze
cią część tery tor jum plebiscytowego śląskiego, prze
to na nas przypadnie około 33 mil jony.

Ogółem więc za plebiscyty, które przyszły hi
storyk nazwie kiedyś największą mistyfikacją dwu
dziestego wieku, zapłaci Polska około 35 miljonów 
franków, dziś około 10 mil jardów mk. polskich.

Landru z nad Wisły.
Niedawno pisaliśmy w „Gazecie Robotniczej“ 

o przychwyceniu mordercy kilka kobiet pod Warsza
wą. W morderstwach uczestniczyła i żona za
aresztowanego. Obecnie już śledztwo zostało u- 
kończone i toczą się rozprawy sądowe. „Robotnik“ 
charakteryzuje w następujący sposób przebieg mor
derstw:

35-letni Szczepan Paśnik, rolnik z zawodu, nie 
jest bynajmniej typem zbrodniarza pospolitego, a 
jego maltretowana pono przezeń żona, 40-letnia Jó
zefa Paśnikowa, z domu Talarek, przedstawia typ 
kobiety nawskroś zwyrodniałej. On wyraźny typ 
degenerata o chorobliwym wyrazie twarzy; ona — 
zasłonięta prawie zupełnie chustką, z pod której 
wyglądają błyszczące oczy zwierzęcia — czyni wra
żenie przestraszonej.

Rozprawom przewodniczy wiceprezes sądu Gu- 
miński. Oskarżenie wnosi pprok. Rettinger. Obro
nę z urzędu reprezentują: w imieniu Paśnika ad w. 
N. Goldsztcin, ze strony Paśnikowej — adw. Wł. 
Rundo. Rzeczoznawcą jest dr. pro W. Grzywo-Dą- 
browski.

20. lutego rb. Józefa Paśnik na dworcu gł. w 
Warszawie zaznajomiła się z dwiema emigrantka
mi, udającemi się do Kanady, nazwiskiem Matwie
jów i -Marja Moroz, od których dowiedziała się, że 
z braku funduszów na dalszą podróż, zmuszone są 
narazić zaniechać podróży i pójść do służby. P. 
obiecała im dopomóc w wynalezieniu posady, zama
wiając ich nazajutrz na dworzec. Spotka wszy się z 
emigrantkami zgodnie z umową na dworcu, P. za
znajomiła ich ze swoim mężem Paśnikiem, który, 
grając rolę zamożnego gospodarza, Morozównę przy 
jął natychmiast, obiecując jej świetne warunki. Na
zajutrz udali się Paśnikowie z emigrantkami do nie
jakiej Zarzyckiej, gdzie podczas libacji targu do
bito. Następnie podążono wspólnie na dworzec, 
po drodze Matwiejów odłączyła się, zaś Moroz po
została z Paśnikami celem wyjazdu do miejsca prze
znaczenia.

24. lutego syn wartownika kolejowego w Błoniu 
spostrzegł trupa kobiecego niedaleko toru. Za
wiadomiono urząd śledczy i małżeństwo powyższe 
niebawem, dzięki nader energicznemu dochodzeniu 
znalazło się pod kluczem.

Badany Paśnik do winy się przyznał, zaznacza
jąc, że wyjechał z Morozówną wieczornym pocią
giem do Płochocian, potem poszli piechotą w kie
runku Błonia. Pod groźbą obicia zmusił ją do 
stosunku, poczem obwiązał szyję ofiary paskiem, co 
spowodowało śmierć. Trupa obrabował, część rze
czy sprzedał, chustkę zaś na głowę darował żonie, 
która mu przy zbrodni była pomocną. Dalej przy
znał się do zabójstwa kilku innych kobiet, oskarża 
żonę o współudział w niektórych wypadkach, a więc 
1), w początkach stycznia zamordował w pobliżu ,

Pruszkowa Józefę Godekową, kochankę swoją i to 
w celach zemsty, że go namawiała do zbrodni, 2), 
w dwa tygodnie później zarżnął również przez 
zemstę matkę Godekowej, Marjannę Wiśniewską i 
jej kuzynkę, Rozalję Garlińską, 3) w pobliżu stacji 
Włochy zamordował kobietę nieustalonego dotych- 
czas nazwiska. Było to w lutym, 4) w tymże 
miesiącu przy pomocy żony uśmiercił również nie
wiadomego nazwiska dziewczynę imieniem Stasia 
w okolicy Wawra, 5) w dziesięć dni później przy 
udziale żony zamordował pod Teresinem niejaką 
Marjannę Justyniak i wreszcie 6) 20. lutego w po
bliżu Błonia udusił Marjannę Morozównę.

Wobec tego, że kompetencji sądów doraźnych 
podlegają sprawy wdrożone, w których śledztwo 
ukończone zostało nie później, niż w czternaście 
dni po wykryciu zbrodni, przeto przedmiotem ni
niejszej sprawy jest tylko sprawa o uduszenie Mo
rozów nej w celach zysku, inne zaś zbrodnie przyto
czone są w akcie jako charakterystyka wysnuta z 
własnych zeznań zbrodniarza.

Paśnikowa, sądzona po raz pierwszy, do winy, 
się nie przyznała; czynność jej polegać miała głów
nie na dostarczeniu mężowi ofiar, które pod pozo
rem pomocy w wyszukaniu posady skłaniała do 
wyjazdu z Warszawy. Z wiadomości ministerjum 
sprawiedliwości i urzędu śledczego dowiadujemy się, 
że Paśnik był już wielokrotnie karany za kradzieże 
i za zabójstwo policjanta.

Obrona wystąpiła z wnioskiem o skierowanie 
sprawy na drogę .zwykłego postępowania z uwa
gi na to, że przedmiotem sprawy jest tytko jedno 
przestępstwo, nie mające nic łącznego z chęcią zysku. 
Sąd wniosek odrzucił.

Małżonkowie Paśnikowie, chcąc osłabić swoje 
zeznania pierwotne, utrzymują, że w policji wydo
byto od nich zeznania za pomocą znęcania się. Świad
kowi Sikorskiemu Paśnik dowodził, że zabijać no
żem lub innem narzędziem nie warto, bo krew zo
stawia ślady na ubraniu, a wtedy trudno je spie
niężyć, wolał więc dusić ofiarę.

Po wysłuchaniu kilku świadków Paśnik prosi 
o... przerwę dla spożycia obiadu.

Po zakończeniu przewodu sądowego powstaje 
nowa kwestja, wysunięta przez obronę, co do stop
nia zrozumienia i poczytalności Paśnika, który, ja
koby był ongi przez czas krótki gościem w Twor
kach.

Rozprawy toczą się dalej.
Proces ten odbywa się w szczególnym nastroju. 

Sala posiedzeń przepełnioną jest żądną sensacji pu
blicznością, wpuszczaną za biletami.

I drugi dzień rozpraw głośnej sprawie Paśników 
nagromadził w sali sądowej tyle publiczności, że 
ledwie pomieścić się mogła.

Po wysłuchaniu przemówienia prokuratora i obro
ny z urzędu, Sąd doraźny wyniósł wyrok, skazujący 
Paśników na karę śmierci przez rozstrzelanie.

Dziwny, drwiący grymas, połączony z uśmiechem 
na twarzy — oto odpowiedź Paśnika na ten wyrok.

Płacz Paśnikowej, która w ostatniem słowie pro
siła o względy w imię jedynego dziecka, również 
prędko znikł z twarzy i również, pod wpływem snak 
perswazji męża, zaczęła się uśmiechać.

Gdy miejscowy ksiądz sądowy Wołowski wszedł 
po chwili do pokoju aresztanckiego i zaproponował 
skazanemu zrobienie rachunku z sumieniem, Paśnik 
odrzekł: „mam czas do rana, przecież nie wiem, co 
„tam“ będzie, wiem, co tu jest“.

W ostatniej chwili dowiadujemy się, że naczelnik 
państwa odrzucił obie prośby małżonków Paśników 
o ułaskawienie.

(Jak donoszą telegramy, zostać u- v>eńsTvO 
Paśników w piątek rozstrzelane.!



—-j Z świata kobiet j—|
Kobiela robotnica w Ameryce.

W połowie marca odbyła się w Waszyngtonie 
konferencja kobiet-unistek, zwołana przez Narodową 
Ligę Unji zawodowych kobiet. Delegatki różnych 
kobiecych unji, lig zawodowych, federacji stano
wych i centralnych organizacji pracy z 
całego kraju, obradowały nad środkami u- 
sunięcia politycznych i ekonomicznych ograniczeń 
co do kobiet w ustawodawstwie federalnym, i stano
wym. Po całodziennej dyskusji konferencja oświad
czyła się za żądaniem specjalnego ustawodawstwa 
w każdym poszczególnym wypadku praw ogranicza
jących. Zarazem jednak zwróciła się przeciw akcji 
Narodowej Partji Kobiet, która dąży do jednostaj
nego zrównania kobiet z mężczyznami co do poli
tycznego i ekonomicznego stanowiska w kraju i w 
pojedynczych stanach Unji. Delegatki unji kobie
cych orzekły, że zachodzi wielka różnica między 
teoretyczną równością, a prawną ochroną, jaką ko
biety zdobyły na polu przemysłowym. Jednostajne 
zrównanie prawne, projektowane przez Narodową 
Partję Kobiet, pozbawiłoby robotnice wielu praw, 
zdobytych na polu ekonomicznym; byłoby więc 
izkodą, a nie zyskiem dla amerykańskiej kobiety, 
która w bardzo poważnym odsetku pracuje w han- 
łlu i przemyśle i wymaga specjalnego ustawodawstwa

Stanowisko kobiet pracujących wobec teoretycz
nego „równouprawnienia“ — projektowanego przez; 
politykujące sufrażystki-miljonerki — określone jest 
bardzo wyraźnie w następujących rezolucjach wa
szyngtońskiej konferencji:

„Po gruntownym rozważeniu jednostajnego u- 
stawodawstwa stanowego i federalnego, propono
wanego przez Narodową Partję Kobiet celem zdo
bycia tak zwanych „równych praw“ dla kobiet, my, 
kobiety-unistki, na konferencji zwołanej przez Naro
dową Ligę Unji zawodowych kobiet, doszłyśmy do. 
wniosku, że musimy sprzeciwić się wszelkiemu je
dnostajnemu ustawodawstu w tym przedmiocie, czy 
w drodze konstytucyjnych poprawek, czy w drodze 
federalnych lub stanowych statutów.

„Występujemy i pracujemy za usunięciem oby
watelskich i prawnych ograniczeń przeciw kobie
tom. Pracujące kobiety zawsze walczyły za poli
tyczną i ekonomiczną równością; będziemy zatem 
walczyć dalej. Lecz wierzymy, że ma się to dzać 
przez osobne, specjalne prawa, aby korzyści zdobyte 
już przez kobiety, nie były stracone skutkiem jedno
stajnego ustawodawstwa. Dlatego stanowczo 
sprzeciwiamy się jednostajnej poprawce federalnej 
konstytucji i jednostajnym prawom w poszczegól
nych stanach, proponowanym przez Narodową Par- 
tę Kobiet. Stanowisko nasze tłómaczymy następująco:

„1) Uznajemy różnicę między „równymi pra
wami“ W teorji, a równymi prawami w praktyce, 
zwłaszcza w stosunkach przemysłowych i w spra
wach robotniczych dotyczących kobiet. Albowiem 
te właśnie ograniczające prawa uchwalone były nie 
w celu pomniejszania obywatelskich i legalnych 
praw kobiet i dzieci, lecz celem ich ochrony przed 
wszelkim złem, jakie się rozwinęło w nowożytnym 
życiu przemysłowym.

„2) Najlepsi prawnicy Stanów! stwierdzają, że 
brzmienie jednostajnego prawodawstwa proponowa
nego przez Narodową Partję Kobiet może spowodo
wać zniesienie takich praw robotniczych dla kobiet 
i dzieci, jak regulacja godzin pracy, siedzenie przy 
pracy w fabrykach i składach, minimalny zarobek, 
zakaz pracy nocnej, zakaz pracy dla kobiet bezpo- 
średnio, przed! i po porodziła i t. d.

„3) Walka całego szeregu lat była potrzebna

do uznania przez Najwyższy Trybunał konstytucyj
ności obecnych praw robotniczych dla kobiet. We 
wielu wypadkach decyzja jest jeszcze w zawieszeniu. 
W tym zaś czasie robotnice pozbawione są dobro
dziejstwa prawa; zatrzymano im .miijony dolarów 
w zarobkach, kobiety muszą dłużej pracować i po
nosić niezliczone przykrości tylko dlatego, że dane 
prawo zawieszone jest do sądowej decyzji. Takiej 
walki kobiety pracujące nie chcą powtarzać. My 
pragniemy rozszerzyć nasz program walki o polep
szenie warunków przemysłowej pracy kobiet, a nie 
chcemy wyczerpywać naszej energji na obronę tego, 
cośmy już zdobyły.

„4) Kobiety pracujące, zwłaszcza mężatki i mat
ki, zostałyby dotknięte także innymi skutkami je
dnostajnego ustawodawstwa. — Miarodajni praw
nicy stwierdzają, że wówczas ustałaby dzisiejsza 
ochrona prawna kobiet; naprzykład, niedbali mężo
wie byliby zwolnieni z obowiązku utrzymywania 
żony. Wogóle ujemne skutki jednostajnego „rów
nouprawnienia“ na niekorzyść pracujących żon i 
matek byłyby nieograniczone.

„5) Zresztą, jednostajne ustawodawstwo fede
ralne lub stanowe nie jest bynajmniej najlepszym 
środkiem prawnego zrównania kobiet. Wszystkie 
jego dobre cele dadzą się osięgnąć przez osobne pra
wa federalne i stanowe. Przecież niedokładności 
i nierówności prawne, istniejące w jednym stanie 
zwykle nie istnieją w stanie innym. Trzeba więc 
badać warunki i stosować prawa zaradcze tam, 
gdzie to jest konieczne, bez niepotrzebnych ofiar z 
dzisiejszego stanu posiadania.“

Po takiem przedstawieniu swego stanowiska, 
konferencja pracujących kobiet wysłała potem spe
cjalny komitet do Białego Domu, aby od prezy
denta Hardinga zażądać poparcia dodatniego usta
wodawstwa dla kobiet, a potępienia projektu jedno
stajnego prawodawstwa, które grozi dzisiejszej o- 
chronie prawnej kobiet w amerykańskim przemyśle.

„Zniesienie przemysłowych praw dla kobiet — 
oświadczył komitet w Białym Domu — dlatego: 
tylko, że takie same prawa nie istnieją dla mężczyzn, 
więc są „nierówne“, jest obniżeniem całego po
ziomu amerykańskiego przemysłu. Jest to taki 
sam nonsens, jak gdyby kobiety domagały się znie
sienia prawa wyborczego dla mężczyzn dlatego, po
nieważ go same nie posiadały. Pragniemy postępu 
naprzód, a nie cofama się w tył; pragniemy postę
powej rewizji praw kobiecych, co może być usku
tecznione tylko przez specjalne ustawodawstwo ce
lem usunięcia specjalnych ograniczeń co do okbiet, a 
nie przez jednostajne ustawodawstwo, które poma
gając garstce kobiet równocześnie godzi w naj
żywotniejsze interesy miljonów robotnic.“

Jak widzimy, kobiety pracujące zajmują tu sta
nowisko otwarcie przeciwne programowi prawo
dawczemu tak zwanych „typowych sufrażystek“, ko
biet politykujących, które się przeważnie rekrutują z 
amerykańskiej arystokracji dolarowej i które rów
nouprawnienie traktują jako sport lub grę towarzys
ką, bez rozumienia i odczuwania potrzeb codzienne
go życia. Dla miljonerki, we wszystko opływa
jącej, może być ideałem prawodawstwa — „zrów
nanie“ co do praw kobiety i mężczyzny. Miljonerka 
nie pójdzie przecież do nocnej pracy; ani jej nikt 
nie każe, tak jak niewolnikom W stalowniach, pra
cować po 12 godzin dziennie; ani pocić się w szwal
niach it kackich młynach na dzień przed porodem; 
ani 12-Ietniego dziecka wysłać do pracy.

Lecz te wszystkie rzeczy są miarodajne dla ko
biety pracującej. Dlatego kobieta pracująca dzię
kuje pięknie w tym wypadku za „równość“, a woli 
poprzestać na ochronie prawnej, już wywalczonej 
przez unje robotnicze. Te-Ka.


