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Amerykańska broń - do wody! 
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OD AUTORA 

„Pociąg do Marsylii" napisałem pod wrażeniem bohaterskiej 
walki, jaką lud francuski toczy przeciw imperializmowi. Po
rwało mnie męstwo francuskie] klasy robotniczej, dokerów 
Marsy lii i Tulonu, spychających do morza czołgi Trumana, 
górników z Nardu i metalowców Paryża, stawiających odważ

nie czoło obozowi zagłady i barbarzyfisLw a, męstwo francu s
kich m arynarzy i kolejarzy, odmawiających przew ozu amery
kańskiej broni. 
Porwały moją wyobraźnię obrazy bohaterów Francji --:- Ray

mondy Dien i Henri Martina. 
Walkę ludu f rancuskiego o pokój i sprawied liwość społeczną 

postanowiłem ukazać na k onkretnym przykładzie masowej 
akcji przeciw „bru dn e] wo jnie" w V iet namie. 

Ta walka Francji z dnia na dzien przybiera na sile. Podczas 
gd.y Wersal, odw ieczna siedziba reakcji f rancuskiej, gości su
fów sztabu agresyw nego bloku atlant yckiego, serce Paryza -
Pm·yża Rewolucji, Paryża K om uny - bije d la pokoju . Pori
czas gdy marionetki amerykańskie Pleven i Schuman fałszu}ą 
podpisy narodu pod agresywnymi paktam i, lud Francji składa 
swój podpis pod A pelem Swiatowej Rady Pokoju. 

Francja prawdziw a, Francja lu du pracującego, Francja, k tó
rej przewodnikiem jest k lasa robotnicza i je j czołowy oddzial
Partia Komm ifat yczna, Francja Thoreza i Joliota, Raym ondy 
Dien i Henry Mart ina nie będzie narzędziem w rękach impe
rialistów. Miejsce jej jest w wielkim obozie pokoju i postępu, 
któremu przewodz i. Związek Radziecki, któremu przewodzi 
Stalin. 

Krzysztof Gruszczyński 

P. S . Andre Martin, bohater mojej sztuki, jest postacią fik
cyjną. Nazwałem go imieniem sławnego marynarza, bo imię to 

jest dzisiaj symbolem walczącej Francji. 
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NAROD FRANCUSKI WALCZY O POKOJ 

Naród francuski nazwał wojnę kolonialną w Vietnamie 
„brudną wojną". Trudno o lepszą nazwę dla wojny, prowadzo
nej w imię interesów garstki kapitalistów francuskich i ich 
międzynarodowych sojuszników-z narodem walczącym o swą 
wolność i niepodległość. 

Na czele walki przeciwko „brudnej wojnie" stoi 5 milionowa 
partia komunistyczna Francji - stoi francuska klasa robotni
cza. Nigdy jeszcze nie były tak żywe, tak bliskie masom fran
cuskim tradycje Jauresa i Guesde'a, tradycje marynarzy Mo
rza Czarnego z 1919 roku, tradycje Andre Marty - jak właś
nie dziś, kiedy głos protestu i hasło czynnej walki o pokój zjed
noczyła wszystkich ludzi dobrej woli w jednym potężnym 
froncie antyimperialistycznym. 

„Naród vietnamski walczy przeciwko tym, którzy przez 60 
lat trzymali go w niewoli, to znaczy przeciw królom banków, 
kauczuku i cyny. Lud vietnamski walczy więc przeciwko wiel
kim kapitalistom imperialistycznym Francji. Bijąc pachołków 
trustów, Vietnamczycy biją nieprzejednanych wrogów prole
tariatu i ludu francuskiego, wrogów Francji" - tak pisze 
Andre Marty*), niegdyś przywódca Buntu Marynarzy w woj
nie przeciwko Młodej Republice Radzieckiej dziś członek Po
litycznego Biura K. P. F. 

„Brudna wojna" w Vietnam1e, pochłonęła już 650 miliardów 
franków i ciężar jej spada przede wszystkim na barki francus
kiego proletariatu. Rośnie drożyzna , opóźniona <l.IOStała odbudo
wa kraju (do dziś miasta i wsie Normandii nie dźwignęły sit-; 
z ruin), rośnie inflacja. Każdy dziei1 wraz z komunikatami wo
jennymi przynosi nowe listy krwawych strat na froncie Viet
namskim. 

Naród francuski zdaje sobie sprawę, za czyją sprawę przele
wać muszą w Vietnamie krew francuscy żołnierze, komu po
trzebne są vietnamskie surowce i Vietnam jako „baza" prze
ciwko Chinom Ludowym. Nie jest to wojna francuska. Wall 
Street od.dawna rozszyfrowała jej cele. Amerykańscy moco
dawcy francuskich marionetek w rządzie Schumana i Plevena
nie od dziś prowadzą swą krwawą i zyskowną robotę przeciw-

•) Andre Marty „La guerre d'Indochine et les traditions du mouvement 
ouvrier fran~ais. Cahiers du Communisme Mars 1950. 
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ko narodom w AzJi wschodniej i proletairiatowi własnych 
krajów. 

Francuzów nie łatwo okłamać. Dlatego ruch bojowników 
o pokój liczy dziś miliony aktywistów, którzy od dawna prze
szli od protestów i manifestacji do zorganizowanej akcji prze
ciwko obozowi imperializmu. 

12 czerwca 1949 dokerzy Algeru odmówili załadowania pa
rowca „Ulisse", który miał udać się ze sprzętem wojennym do 
Vietnamu. Do akcji dokerów Algeru przyłączyli się wkrótce 
ich towarzysze we Francji: dokerzy St. Nazaire, La Palice, 
Marsylii, Dunkierki i innych portów, za nimi poszli marynarze, 
metalowcy i kolejarze. W La Rochelle - La Pallice odmówio
no załadowania statku „Falaise", w Dunkierce policja musiała 
załadować parowiec „Auray" . 

W styczniu 1950 roku 700 żołnierzy z obozu we Frejus od
mówiło wyjazdu do Vetnamu. Załadowano ich przy pomocy 
silnych oddziałów policji i transport mimo to nie odjechał. Ko
lejarze odmówili obsługi tego pociągu. 
Mnożą się dezercje w szeregach korpusu ekspedycyjnego. 

Żołnierze francuscy przechodzą na stronę Vietnamskiej Armii 
Ludowej . 

W październiku 1950 roku aresztowany został i skazany na 
5 lat więzienia 23 letni marynarz francuski Henry Martin za 
napisanie i kolportowanie wśród marynarzy floty wojennej 
ulotki przeciwko wojnie w Vietnamie. Henry Martin był bo
haterem Ruchu Oporu, mając lat 16 bił się w partyzantce z fa
szyzmem niemieckim, w 1945 roku wstąpił na ochotnika do 
wojska walczącego w Vietnamie z faszystami japońskimi -
sprawa jego stała się głośna w całej Francji. Kiedy na rozpra
wie przewodniczący sądu postawił mu zarzut, że działalnością 
swoją naruszył dyscyplinę wojskową - Henry Martin odpo
wiedział: „Nie ma dyscypliny, gdy walczy się z rządem, który 
zdradza interesy Francji. Ci, którzy walczyli przeciwko rządo
wi w Vichy - nie byli zdraJcami". Wyrok skazujący Henri 
Martina, przyjęty został we Francj falą strajków i stał się has
łem do wszczęcia ogólnonarodowej akcji za jego. uwolnieniem. 

Walka przeciwko „brudnej wojnie" w Vietnamie, walka o 
pokój między narodami - trwa! Naród francuski nie chce woj
ny. Sprawa, o którą walczy naród vietnamski jest sprawą słusz
ną. Walka Vietnamczyków jest częścią ogólnej walki mas lu
dowych całego świata przeciwko trzeciej wojnie i musi zakoń
czyć się tryumfem pokoju. 

J. G. 
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Sun-Wu-Ling 

VIETNAM NA DRODZE DO ZWYCIĘSTWA 

Lud Vietnamu zwiera swe szeregi w przygotowaniu do ge
neralnej kontrofensywy przeciwko francuskim imperialis tycz
nym agresorom i interwentom amerykańskim. W połowie l ute
go 1951 roku założona została partia klasy robotniczej i mas 
pracujących - Vietnamska Partia Robotnicza (VIET-Nam Lao 
Dong). W marcu Liga Viet-Min i Liga Lien-Viet połączone zo
stały w jeden zjednoczony front r wolucyj ny - tzw. Lien-Viet 
Front (Vietnamski Front Zjednoczenia Narodowego). Obecnie 
zaś fronty zjednoczenia narodowego trzech państw Półwyspu 
Indochińskiego - Vietnamu, Laosu i Kambodży łączy się we 
Wspólny Zjednoczony Front tych t rzech narodów. 

Te zwycięstwa polityczne maj ą szczególnie doniosłe znacze
nie w chwili obecnej, gdy ruch wyzwoleńczy Vietnamu wch o
dzi w nową i rozstrzygaj ącą fazę w alki o przepędzenie impe
rialistycznych agresorów. 

Ciężka była droga prowadząca do tych zwycięstw. Od czasu 
gdy przed przeszło pięciu laty imperialiści francuscy rozpoczęli 
swój zdradziecki napad na młodą republikę demokratyczną 
Vietnamu, lud Vietnamu musiał staczać ciężk ie i bohaterskie 
boje pod przewodem prezydenta republiki, Ho Szi-mina i obu 
Lig, Viet Min i Lien-Viet. Armia Ludowa Vietnamu, k tóra. r oz
poczęła walkę jako mała garstka partyzantów, rosła i rozwi
nęła się stopniowo w regula rne, dobrze uzbrojone siły zbrojne 
i ostatecznie wydarła inicjatywę francuskim najeźdźcom, do
wodzonym przez najbardzieJ doświadczonych oficerów fran
cuskich. W chwili obecnej około 90°/o całego ter ytorium Viet
namu i ponad 80°/o ludności zostało wyzwolonych z jarzma im
perializmu francuskiego. 

Na obszarach wyzwolonych dokonywa się szybkich postępów 
w dziedzinie politycznej, gospodarczej i kulturalnej. P rzepro
wadzone zostały rewolucyjne refo rmy demokratyczne. Ustano
wione i wzmocnione zostały organa władzy ludowej. Zwięk
szona została znacznie produkcja przemysłowa i rolna. Analfa
betyzm jest szybko likwidowany. A obecnie pod hasłem: 
„Wszystko dla frontu, wszystko dla zwycięstwa" podejmuje 
lud Vietnamu ostateczny wysiłek przygotowania generalnej 
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kontrofensywy, której celem będzie całkowite przepędzenie 
z ziemi vitnarnskiej imperialistów francuskich i ich amerykań
skich mocodawców. 

Imperialiści francuscy, choć boleśnie doświadczeni ponie
sionymi klęskami, nie wyciągnęli, zdaje się, żadnych nauk z o
statniej lekcji historii. Przygotowują się do rzucenia na rzeź 
jeszcze większej ilości mięsa armatniego, byle tylko utrzymać 
w swym posiadaniu nasz boga.ty i posiadający duże znaczenie 
półwysep. 

W upodleniu swym zwrócili się o dalszą pomoc do swych 
amerykańskich mocodawców, którzy, przewodząc obozowi im
perialistycznemu, chcą sami eksploatować Vietnam i uczynić 
z niego odskocznię dla zamierzonego ataku na Chińską Repub
likę Ludową. Usiłując cofnąć koło historii, amerykańscy pod
żegacze wojenni pomagają swym francuskim wasalom różnymi 
misjami wojskowymi i zaopatrują ich w wielkie ilości sprzętu 
wojennego. 

W tej sytuacji, gdy lud przygotowuje się do zadania decydu
jącego ci su, a jego wrogowie czynią rozpaczliwy wysiłek, by 
uzupełnić swe rezerwy i wzmagają polityczne intrygi, utwo
rzenie zorganizowanej awangardowej .partii rewolucyjnej ma 
pierwszorzędne znaczenie. Wzmocni to jeszcze bardziej zjedno
czony front ludu dla wypełnienia stojących przed nim zadań . 

Rewolucyjna klasa robotnicza odegrała w ciągu ostatnich 21 
lat decydującą rolę w walce o wyzwolenie Vietnamu. Założe
nie w 1930 roku Komunistycznej Partii Indochin dało uciska
nemu ludowi tego kraju po raz pierwszy awangardę rewolu
cyjną, który była zdolna poprowadzić i poprowadziła go po 
słusznej drodze wyzwolenia narodowego i społecznego. Od te
goż roku 1930 walka wyzwoleńcza ludu vietnamskiego prowa
dzona· była pod sztandarem antyimperializmu i międzynarodo
wej solidarności klasy robotniczej. Podczas drugiej wojny świa
towej Komunistyczna Partia Indochin, pod wodzą Ho Szi-mina 
jednoczyła wszystkich patriotów i prowadziła z powodzeniem 
wojnę party-zancką przeciw japońskim okupantom. W 1945 ro
ku wybuchło powstanie sierpniowe. W trzy miesiące później 
utworzona została Vietnamska Republika Demokratyczna pod 
przewodnictwem Ho Szi-Mina i partii komunistycznej. Po raz 
pierwszy w historii lud Vietnamu otrzymał własny rząd naro
dowy. 
Walczący Vietnam stoi dzisiaj na czele demokratycznego 

obozu pokoju w południowo-wschodniej Azji. Zadając ciężkie 
ciosy najeźdźcom. lud Vietnamu uniemożliwia amerykańskim 
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p~żega~zom . wojennym urzeczywistnienie ich niecnych pla
now, zrmerzaJących do przekształcenia Vietnamu w bazę agre
sji przeciw Chinom Ludowym. Walczy on o te same cele co 
bohaterski naród koreański i ochotnicy Chin Ludowych. Je;t to 
bezc~nny wkład w obronę pokoju światowego i w ogólnoazja
tycki ruch narodowo-wyzwoleńczy. 

Podo_bn~e jak wielkie z_wycięst.wo ludu chińskiego stało się 
natchme1!iem dla wszystkie~_ ludow kolonialnych i półkolonial
nych ~ ich wa~ce o wolnosc, tak ostatnie sukcesy polityczne 
ludu vietnamskiego są dalszym potężnym bodźcem dla walk 
narodowo-wyzwoleńczych. 

~iedaleki jest już dzień zagłady systemu kolonialnego w 
AZJI. 
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