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OśWIADG.ZENIE · Przemówiellie prez. Klubu Poselskiego PSL
zv11mun1a za1ęskie110

KLUBU POSELSKIEGO PSL -

Wysolia Izbo! Trudlto uslosunkowat się c!o
wsz1stkiego, co było przedmiotem dzL'ej•
uych rozwatań. Czas na to nie pozwala.
Umówiliśmy gię na konwencie seniorów, h
Klub PSL stwierdzić musi, że głów- cila trzech generalnych mówców nie będzie ograniczeń czarn. Musimy się jednak przystoso·
nie lłzięki przepojonemu nienawiścią, a wać ąo mtalonych minut 10 i operować akró·
tem myślowym.
podyktowanemu partyjnymi względami
ROJENIA I RZECZYWISTO~C

wodpowiedzi na obelgi i oszczerstwa

ego

spodarstwa na terenach przyczółkowych nie
by traktowane tylko jako mieszkania dla
ludzi. Trzeba. mieć świadomość, że na tych
obszarach chodzi o ratowanie iro~podat stw rol·
nych, o chleb, którego nam bardzo p ·Jtrzeba.
mogą

PRAWO WYBORC~E WOJSKA
p. Premier o uprawnieniach wybo;
dla .tołnierzy. My nie będziemy prze·
uprawnieniom wyborczym dla żołnierzy,
chcieliby§my, żeb}"- to się stało w majeprawa.

Mówił'

·ców stawiał 7arzut lrnledze Bańczylrnwi. gdy
już w lipcu,
siormułował dokładny termin w czasie żniw, i, o dziwo, nie ,mogli IE:l\o koledzy zro~umieć . Traktu cie to prosto, traktujcie
to jako fory dla was. Proszę bardzo. Ale ja
rvzumiem - nie to jest istotą sprawy. Chod~t
o wyrainą deklarację Rządu, kiedy • jakie~o
dnia wybory 1ię odbędą. My chcieliby§my przestać operować og'6lnymi sformułowaniami: to
będzie w 1945 r., to będzie w pierwszvm kwar·
tale 1946 r., to w pierwszym półrocztl 1946 r.,
a teraz - na jesieni. Czy na jesieni 1S46 r.?
~ie dostrzegłem tego, musiałbym spnwdzić w
stenogramie, bo sam nie usly~?ałem. Chodzi o
wyraźne ~formułowanie, Panie Premierze, teg(),
a teiio dnia, fego m i es:ąca i tego roh•.l,
Muszę przyłączyć ~ię do oświadcunia kole!!i Bańczyka, że jesteśmy zadowoleni, przyjmu·
ją~ oświadczenie . Pana Premiera, że rroponowane g'.osowanie ludo~e ma odciąć .•·bóz de·
n•okracj1, obóz uczestniczący w Rządw: Jedno·
śc: Narodowej od reakcji i że po tym odcięciu
będą warunki. aby obóz demokraci z1c1ął mię·
dzy sobą rozmawiać tak, jak wielokrr.tnie mó·
wiliśmy - równi • równymi.

czych
ciwko
PPR obecna sesja podobnie, Jak p,oprzeMówił tutaj p. Cyrankiewicz o tym, jak lu- tylko
dnia sesja Krajowej Rady Narodowej dzie lasu wyobrdają •Obie rzeczywisto6ć poi· siacie
Uważamy, że można i należy respektować
ske,. Rojenia nicwe,tpliw:e rojenia chorych lu·
wyzyskana została ·do przeprowadzenia dzi. Ale uzupełnienia p. Cyrankiewicn są ty!- konstytneję, a na pe,\> no nie zaszkodzi ~ię .deko jeto komentarzem. Ja rozumiem, ie tak się mokrac;i, jeżeli pierwsze wyborv odbędą się
„
.
.
,
obelżywej l oszczerczej kampanll prze· rz1.czy układają, iż dla pewnych zamierzeń trze- zgodnie z konstytucją, która nie daje praw wy·
b! przygotować sobie argumenty. Tak, chcie· bcrczych wojsku. Chcemy respektować konslyk
, 1 om libyście ob. Cyrankiewiczu - aby Mikołajczyk, Łucję, Panie Premierze, dawaliśmy temu wielocfW PSL, ego przywÓdcom 1 cz~n
' -MłeJsce rzeczowych rozpraw nad. po- z?"ięczony walką,. usnął,? Wy I UJ?Oczątkowaliś: krotnie wyraz i sądzę, że obec(ny tu obywatel
Cte walkę z nami, a me M1kola1czyk z wam1. W~<lz N~cztlny .przy~na: że st?sune~ PSL do
waznymł zag4dnienlami państwowym Wiemy przecież dobrze, te szarony atak prze· wo;ska me był mgdy 1 me będzie wro,l, bo mv
c!wko nam zaczął się po rozmowach na te.na! rornmiemy dobrze, że armia jest na;zą armią
·
1:afęly orClynarne na Pst napa~cł, w któ- bloku.. Uznano,, że rozmowy nie doprowa:dzą (Oklaski). ~
BEZPIECZEJQSTWO.
dJ bloku. Ta1t Jest. Walkę nie myśmy rozpo,
.
.
,
•
.
,,
•
• ,
rych roiło sJę Od zdraJCÓW, oszustów częli i o tym wiemy. Ży.:zen:em waszym było·
MoMł p. Premier, ze skrytohoiczy 1r.ord 1est
by zmęczyć PSL tą walką, ale to się nie uda.
.
.;
.
CZYJA INIOJATYWA?
(Oklaski). Tam, gdzie chodzi 0 nasią wiarę, bronią słabych. Tak jest,,Obywatelq Piemierze. t1zuler6w, -Obcych agentów.
'
rŻeczywiss.łoki, 0 nasze przfklaskuję całkowicie, 9.le uważam, że z te·
•
_
~'
0 nasze rozumienie
Nie mogę nie zaakcentować '\ego, 7.e końco·
należy wyciągnąć wniosek. A co sh·szymv?
T
1
u6olewac"I. z powo du ta kl ego rozumienie celów, hm _spotykacie się z nie- ~ri
) Na Iezy
I·an Premier był uprzejmy określić, że ,,dzielne wy u~tęp mowy Pana Premiera zeszed 1· na inne
słabnącym oporem.
są władze bezpieczeństwa" i że te dzielne wła- tory. Pan Premier w knńrowym ustc;p1e SW<'!(O
•
Ikt
• '~
)i ff-'czpkcreństwa co raz Ier>i'j pracują ..Jncmówio:?nia powi~ział: zaproponowali~my
tlze
PRZECIW FARYZEUSZOM
politycznej
O D _"1llłl__ pozioma wa
Sąd1ę, że t11taj P. Premirr ze1't6re Je1ł ·smutny~ lwia.dectwem metod Mówił tu pos. Kiiszko 0 tym, ie osltze mie· Skarza się tu!aj spółdzielcy, 7.e co raz wic:crj hł0k w2.vborczy.
roli, funkc.JJ" premiera i przemawiał w
szedł
,„• ·'•po'tdz1'el
!,·eh rab11nk·,„
-•
0 •
· · •
"
h 1 i ·ry •
cza świątecznego PSL godzi w robotnika. J·est n'n'·"k
fakfmł posłu-gaje się PPR, roszcząca SO· Ją wiem natomiast, że ten miecz był ty)· niach. Wiemy o tym wszyscy, 7~ wzraśta al· ini:ym nieco charakterze. Niestety tak częs! 0 1
w żydu się 'zdarza, że wypada prze~a?!iać w
kr. w jeQ.nym ·wypadku ufywany, wtedy, gdy rja NSZ. l to· jest spra:~fa 'zasadnicza.
bit prawo Cło kierownictwa tyciem pu ·Chrystus gromił fał'yzeuuów. Nie b.)jcie' się, Różriy jest sposób "rozum:enia, jak ten wrzód 'r;•2nym charakterze i to jest naturalne zja,11i·
Ik d 0 zlikwidować. Im większy będzie ten naci~k. sko, ale chcielibyśmy w tej sali . w cza~ie prze·
b
k
b
tym .mnic1'sze hc;dą nadzie1'e, aby podziemie mowienia p. Premiera słyszeć to, co reprezen·
ro otni ów 3.ie ędzie u~ywany,. ty 0
bllcr.aym paiistwa - a zarazem stwiu na
,
fe.ryzeu1z6w i o tym mówił kolega Bańczyk.
zlikwidować. ~fy to wskazywaliśmy porlezas tuje Rząd, bo na temat co 11 zaproponowaliśmv"
Tyle, jdeli chodzi 0 dyskusi'ę.
Cizie!, le metó~y te nfe są w stanie an A
obrad na ten1at bloku, podawaliśmy przr1 wirm, że jest opór. PPS wyraźnie powiad11, i'e·
teraz parę sł.'.w 0 przemówieniu P· Pre• dluµ'i ('Zas !akie sposoby, jako jedyne i rad1i Rada Naczelna PPS 5 listopada r. ub. podjęta
1astra1zy~, ani odwie.ść PSI: od dalsze miebra 0 d30b dtysiącach gospodarstw, które ma- bylibyśmy, aby to było brane por! ,uwagę w in;cjatywę bloku wyborczej!o. Poseł KI <zko poyć 0 uł owane na przycz5~kac!l. Obawiam większy!i. stopniu, aniżeli fa liczba n, tak wiada: „zaproponowaliśmy blok" i ter'.ll dowiapracy, mafęcef na cela wylącznłe dobro ją
·
p
·
• •
•
· •
się, że zasz a tu pomyłka i .chciałbym, ażeby '"ygodIJa ·rlla propae:ando,··e1· akc1·1·.
cm1emy s1ę z przemow1ema p. rem1era: iapro•
"
te było gprostowane, bo w dotychczasowych '
t•onowaliśmy blok - jako Rząd. Więc je~t Epór.
, O TERMIN WYBORÓW.
pa6stwa l ludu polskiego.
deklaracjach mieliśmy pogawaną większą liczAle powiem - ten spór da s'ę łatwo 101strzy!!ł
Zł
· Jk
b ·
1'eśli kto ma zdolność kojarzenia wv, pad·
:i.ąć,
wybory
że
deklarację,
Premier
P.
tu
ot.y
się
dowiedzieliśmy
przykrością
ą
wie
z
1
ę
szel.
w·
potępia
f
potępiało zawsze
PST'
fe ta liczba :r:oslała ograniczona , Bo te go-• odbędą się w jesieni. Jeden z kolegów mów"'
ków, Wiemy, 7e sprawa się 1ac1.ęla ocl nr1cmó
kie próby rozstrzygania spraw państwo- HIHH&IMH•u 1111 • 11»•...„....-„„u„uun 111 •„~••-.-i1111111u1n111111111u11u wicnia wiccpremirra Gomułki w tej sali na 1eb1aniu aktywu PPR dnia 21 października r. ub.,
wycli siłą fizyczną i terrorem z której- LUX ROMANA
wtedy, kiedy zac?.ął się pierwszy atak na PSL
i wicepremiera Mikołajc-zyka, wtedy padło to
liolwiek by pochodził strony ł dlatego
sformułowanie, że jedynie w bloku wyborczym
zdołamy się oprzeć przed reakC:ą.

J

I

jali naJos,trzei łstnłenłe wszel~
kiego rodzaju band NSZ i bojówek politycznych, partyjnych czy pospolitych.
T ęp5my i tępić będz~emy wszelkie
sprzeczne- z tą zasadą objawy w szeregach własnej organnacji, ale prolestuje:m y przeciw generalizowaniu i naduży
waniu wypadków takich do prześlado
wania PSL - co jest tym bardziej rażące, że jak wynika z oświadczeń Ministra Bezpieczeństwa i Premiera Rzą
du na dzisiejszym posiedzeniu, objawy
takie i wypadki zachodzą i w innych
partiach, a nawet w nmym. lcorpusie
potępia

Bezpieczeństwa.

dla narodu i pań
stwa j pozosfa"".imy narodowi samemu,
czystych,
który wyrok wlnicn wydać
swobodnych i pod gwarancją prawa odbytych wyborach.
Sąd

o naszej

służbie

,„

Dlatego w odro~vled:;i;i na obelgi i
cszczers1wa raz jeszcze żądamy przeprowadzenia jak . najszybciej wyborów
do Sejmu.

Szun1ią

'

Paln1lr.shie .lo.snq•••

RZĄD

Szumi palmirskich sosen zielony zagajnik,
ze krwi Polski męczeństwa tok bujnie wyrosły.„
To o Tobie, Marszałku, .: pimtajq nam sosny,
o Twoich czynach dawnych i o prncy tajnej!
Szumią palmirskie sosny.:. Na tym miejscu strace1'i
Tyś przecie wolność zdopył, zstępując do grobu,
nnd T.obą nie płacze
więc wiotr, lecący polem i noce -Cię wiosenne nie kr"rły żałobą„.
'

wyborczego to iesl
S!'rawa taktyki wyborcz<o1j. Najpierw tetmin wybor.ów, po tym sprawa taktyki. Wy, Obywate·
le, rozumiecie inaczej. Wy ch~ecie śladem Mickiewicza. zdobyć rząd dusz i naąl11dować iro:
„Co ja, zechcę - nieel1 wnet zgadna, spclnią,
tym się uszczęśli,vią, ale jeśli się sprzeciwią,
nieelrnj zginą i przepaclną'',
PPS zgadła i jes! szczęśliwa. Myśmy nie od·
glldli . . C-0 zróbić? Ale chcemy żyć, 11wi:żamv,
że mamy prawo żyć. Ja nie byłem w Londynie,
ja siedziałem tu, obydwa oblętenia wanzaw·
sk_ie przeżyłem i mnie nie Macie powodu wypędzać d.o Londynu. Ja wiem, że Mickiewicz
pisał to w ekstazie, w uniesi<rniu - Noród nie
by~ wolny, on się czuł wolnym i !!roził Narodo·
wi. Ale nie wiem, czy dobrze jest, jeż1:li napię
cie wielkiego romantyka przen.osi się na teren
po!ityczny. Ob. wicepremier Gomułk:i. zwrócił
na to już uwagę między innymi ; uż w rr.omenc'.e, kiedy karcił p. MikołajcLyka 7a powstanie
warszawskie. Rojeniem romantycznym :e,t przypuszczen!e, że. PSL „zginie i prz-epad,t ie".

-

.

Byleś jr.ko pi;zodownik - j..,"ż cza.•u polwju na znojnej, twardej pracy nirnbjęrym łanie„.
I w u~ielkość nas pou:iodleś - tt'ielką śmiercią
i na drodze do sławy - Wcdzem pozostaniesz!

DUSZ.

Dla nas sprawa bh!ku

swoją

-

Z łona ludu w) szc.dłeś - iycłe mu oddałeś...
Cóż Ci męka Twa znaczy, róż Ci erobu ciemnie?
Krew Twa· wzeszła potęgą Twoich ideałów, ·
mocą cfążeń Twych jasnych i pracy tajemnej!
Grom 1wjenny po całym pr::etoczyl s.ię 'świecie,
wzeszło słońce po/roju, dni .:móu: ciche płyną ..•
Odnaleziono Ciebie„. To nii:prawda przecie nigdy . nie zaginął!
Ty,ś w pamięci rzesz chlops 't ~lh -

\

Jeżeli, koledzy posłowie chcecie 'la płasz·
czyźnie odgadywania cudzej in_!encji w•półpra·
ccwać, to będzie trudno, ale .gdy c~odzi o budowę Polski, o to by Premier .mógł r·• zvjąć ~

Szumią palmirskie sosny„. Pie'śni 'ich wysłuchaj głosem ziemi rodzinnej w mcdre niebo wzlata ...
A sercem polskiej ziemi Tyś jut - Maciej Rataj :; trudu chłopa poczęty i :; chłopskiegó 'ducha!
0

Dzisiaj do nas powracasz, Wielki Patrioto.
wracasz _ciałem, bo serce zaw:;zc z nam.i było„.
Sluńce - wstęgą Virtuti ozdobi Cię złotą,
a na trumnę, jak sztandar ---,, rzucim naszą miłość!.

RóżNE METODY.

/

czystym sumieniem i referować dorobf:k pracv
• przyjętej z aplauzem przez nas wsz.v~t kich, to
nas .n ie zabraknie. Wiemy, że jrd lep•za atmo·
sfera mówić tu o wysiłku pracownika fabrvczncgo. Tak jest, ale nie padło ż:tdne jeszc1~
oskarŻPnie, że chłop nie p~acuje . My w·emv, 7.e
pracu je, my tylko ~hcemy, żeby fHac•1•ąc mr\~ł
m11<ć prawa obywate:~kie na swói spn~ób rozumiane i tylko jedna sptawa, spraw• me• od
rządzenia różni uas w lym obozie Jednc..ści Narcdowej,

,
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CHLOPSKI SZTANDAR

Str. 2
'FRANCISZEK WÓJCICKI

óry h z sad eh ustro·owych i
/

•

W) bory odbywają i~ jednocześnie no
da powszechności nie była tylko formalnym przrpisc111 , lecz w pełni wykorzysl.1- l izb. DJ Rady Związku wybierani są denym przr.z masy wyborców pra·wem. St4d l:~gaci w jednomandatowych okręgach w
na szrroką skalę propaganda, uświad!l· sto3unka 1eden pos«(ł na 300 tysięcy mie·
miając:i wybo1·ców e znaczeniu aktu wy- szknńców, zaś do Rady Narodowości każ·
borcJe2;tJ akcja popularyzująca znajomość da repul,lika związkowa wybiera po 25
przepisów wyborczycl1, programów i ha- delegatów, każda republika autonomiczna
po 11 del<'gatów, każdy obwód autonoseł wybmczych
Tym sic również tlomaczy starania i ten- miczny \>o 5 delegatów i każdy okręg na·
dencje w kierunku jak naiwiększych udo- rodowy po jednym delegacie. Wyborcy
godnicń '~yhorcom w spełnianiu ich obo- wojskowi tworzą odrębne okręgi wybor·
100 tysięcy wyborc"ów
wiązku -· oddania głosu. W zasadzie sta- cze w stl sunku do Ratiy ~a
jerlnomandafowy
nkrę~
na
rlzielnicowymi
nazywane
cje wyboH'Zf',
tworz:•.. Środowi- rodowości. Prezydium Najwyższej Rady
komis)· am\ wyborczvmi:
dł
•
,
We ug art 13 '~ spomnianej koristytu·
ska skupia.iące ot! 1 SOfl d'l - -"I) "dinr- przy ostatuirh 'vyborach podziemo teryk S
ocjalistycznych Republik
CJl ., wiąze
ców, przy czym odległość od lokaiu wybor- torjum Z. S. R. R. na 651 jednomandato·
Rad jest pań~twem ZwiązkowPm, utwo·
1
CZP,go ni? mcie hyć wi-ększa od 10 kim. wych okręgów wyborczych do Rady Zwią
rzonym na podstawie dobrowolnego zjejednomandatowych okrę- .
631
na
i
zkowej
dnoczeni(l równouprawnionych Socjalisty- wa 11;y[wrrze1w była odpowiedzią idadz, Dopuszcza się jednak tworzenie stacji wy·
mdziecldej na to przeciwdzinla11ie. Od tej borczych obojmuJ·ących 50 i mnicJ· osób gów do Rady Narodowości. Poza tym by·
cznych Re.publik Rad". Z~iqzck ten sklapory minęło niemało czasu. W riQRu uhic- uprawnionych do głosowania. Szpitale, ho- ło 26 ""c.iskowych okręgów w-Yhorczych.
d a się z 16 niezależnych Iepuhlik, któ-·
tele rnog& stanowić odrębne punkty Wy·
glego okresu 'l!'vwrzlczyliśmy to, że ldasv
Organizacia i przeprowadzenie wyllo·
l
rym stornwnie do art. 17 konstytucji
P as:;iżerowie w cl·alekobieżnych rów oddane sa w ręce partji politycznych
u·yzyslmjące :ostały zlilm·idowa11e, a 1v Il· borcze.
puysługuje prawo swob<Hlnrgo wystąpiedza radziecka stała się siłą niezwyciężoną. poriągach maj:~ możność ocldani'ł głosu ni1 i orgaui111cyj zawodowych i gospodar·
h . Ok ręty pa·
·
r
. ro d sze dl czas, uy
nia z . S . R. R. Cała władza w Z. S. R. R. Czy me
zrewi owac tę JC cl neJ· ze stac11·· k o l e1owyc
czych. W6zystkic komisje wyl~cze luclu pracującego mias,t i wsi
należy
ustawę. :;>qdzfc, że czas taki nadszedł. Mó- sażerskie będące w podróźy stanowią ocl- centralnd , okręgowe i dzielnicowe skła·
w oso b ie Rac! Delegatów L1idu Pracująwi się, że jest to niebezpieczne, ponieważ rębne dzil !nit-owe -komisje wyborcze.
dają ię z przedstawicieli tych organi·
cego. Naczelnym organem władzy pańNa 20 dni przed -glosowaniem każd'ł zacyj.
mogą przedostać się do najwyższych QI'·
·
d
stwowej jest Rada Naj\vyższa Z. S. R. R.,
"anów lrraju, elementy wrogie wla zy ra· dzielnicowa komisJ'a wyborcza winna coNajwyższej mo·
Rady
llo
'Kandyi.latc01
~
ustawo·
władzę
wyłączl\le
sptaWUJ("
która
wyborcom przez mega·
dzieckiej lrtoś .z byłych gwardzistów, ku· dzi»nnie oidasiać
_1
Że • być każdy obywatel Z. S. R. R. ma·
,.
Rada Najwyższ.a składa się z
u,awczą.
.
laków, pcpów i t. d. Ale czego się tu wfo- fony o dniu i micJ'scu głosowania.
,
jąc'' czynne prawo wyhorcze, który ukoń··
dwuch izb: Rady Zwi:!zku i Rady Naro·
Głosowanie odbywa się jednego dnia
ściwie bci. Kto się wilków boi, do lasu
czyi 24 , lata. Ta sama osoba może kgn·
z
Rada Związku repł'częntuje
dowości.
nie chodzi. Po pierwsze, nie wszyscy by i w całym pań&twie i trwa Qd 6 rano clo l'l dyd nvać w dwu i witict>j okręgacli.
·
wspólne interrsy wszystkich mas pracujący•'h z. s. R. R„ niezależnie od ich na- lwłacy, b1alogtł'ardziści i. popi są wrogo w nocy.
Praw" iglaszania kanclyclatur do oliu
Wyborca który w dniu głosowania nie
u~posobie11i wobec wlridzy radzieckie;. Po
'
rodowości. ;
przy~luguje centralnym i lokalnym
id,
winien
drugie, jeśli narod gdzieś nawet wybierze przebywa w miejscu zamieszkania,.
Rada Narodowości o"clzwierciadla od- wrogich ludzi, będzie to oznaczało, że na· zaopatrzyć się w miejscowym sowieci~, zarządom partji politycznych, org:miza·
cyj zawcdowych, spółdzielczych, oświato·
rębne spf< yficzne rntercsy narodów wcho- sza pran agitacyjna jest do niczego, i że a jeśli wyhorcą jest osoba wojekowa 'duicych do Związku. Obie izby Ra<ly całkowicie zasłużyliśmy na takq hańl>ą: w swym dowództwie, w zaświadczenie, wyrh 0!"117 orp;anizariom mło1lzirżowvm.
' Najwyższej mają równe up\·awnienia i ohu jeśli zaś nasza praca agitacyjna będzie J>O stwierdzające je~o uprawnienie clo gło O· Poza tym każda wieś, kołhoz fabryka
im przysługuje inicjatywą ustawQ.iławcu. stawiona po bolszewicku, to naród ni? wania. l\"a podstawie tego zaświarłczenia na Of.r'łu~m i11roma<lzeniu może wysun;,i-:
Sesje Rady Związku i lhdy NarodowJ- przP-puśri wrogich ludzi do swoich org<1 może oddać J?;łos w: dowolnym lokalu wy· sweµ;o K:.lffl):c~ata d<' cial ustaworlawPzy~l1 '
ści - rozpcczynają się i koiiczą jednoczc- nów naju·yższych. A wiąc trzeba praco· horczym, bądi w pociągu lub na okręcie. Z. S. R. R. Jedynym kryterium przy de~
Mirr1ikiem ·zaufania i;połeczefatwa ra cyzj i o w\ bone kd ud yd at a są jego zasłui
śnie. Ustawa uważana jest za ehowiązu· wać a nie wyczeldwać, aż wszystko będzie
jącą, jeżdi została uchwalona przez obi<!· dane w gotowej postaci w drodze roŻpa· chieckie~r do rządu i partji rządz;tcc.~ jest gi 1 praca na polu społecznym.
rao:ie rzwlze1'i. administracyjnych". '
izbv zwyldą większością głosów.
pn cent ''')'hoi ców, biorących ndział w
W d1Jt) chczas lwych wyborach zgłasza·
Tak więc wedłu~ art. 135 łćonstytucji glowv.-ariu.
rozbieżności zdań m~ędz~ Radą Związku
no tvlko Jedna listę kandydatów, a m\a·
Wysolo protent 'wybpreów przy urnie 110wicic lisię bloku lwwunistów i bezpara Radą Narodowości sprawa zostaje pri:e- wszyscy obywatele z. s. R. R.. którzy U·
kazana de rozstrzygnięcia komisji poro- koi'iczyli 18 lat. ,.niezalóni„ od przyna· jest dowodem. że za ada powszeclrności ty1n~·e11 t rzedstawicieli robotników, clił~."
rasowej i narodowej, wyznania, jest w pełni urzeczywistniona.
Jeżeli komisja poroz 11· )eżnosci
zumiewawczej
pów i inif'}ia?rncji pracującej. - W Ro•1~
T tak w wyborach z ~937 roku na 94 radzieckiej istnieje tylko jedna partia p~
cenzusu wykształcenia, osieclleuia się, po·
mirwaweza nie uzgodni stanowiska sprawę rc.zpatrują izby powtórnie. W wy- chodzenia społecznego, stanu majątkowe· m"liony wybr-rców glo owało 91 milio- lityczna a mianowicie partia komunistów • .
pad.ku, 11:1lyby i tym razPm nir osiągnic;t.:i go i poprzedniej działalno!!ci - mają pra- nów, czyli 96.3%. W ostatnich wyborach
Marsn'.ek Stalin, poruszając w swym
zgodnej decyzji, Prezydium Rady Naj. wo udziału w wyborach delegatów. Wh- z dnia 10 lutego 1946 roku z liczby hJiz.
referaci?. poświęconym projektowi konudfr1ł
wzięło
wyborców
wyższej 'l.. S. R. R. rozwiązuje Radę N.aj· dze państwowe, samorządowe i organiza· ko 102 milionów
stvtuc11 •praw~ partyj· politycznych, o•
wyższą Z. S. R. R. i rozpisuje nowe wy- cje polityczne, zawodowe i gospodarcze w p;łosow~ ni n prze~zlo 100 mili ·m ów ,osóh,
..Co ~ię tvczv wolności ror.• ś~iadr wł.
bory. Rada Naj·.vyższa Z. S. R. R. na dodadają wszelkich wysiłków, aby zasa· co stanowi około 99%.
mailych ·partyj fJolityc;nych - to my . w
olrn i~h "''· hil'ra • • • • • • • • • • • • • • , • • , •' • • • • • •
nn~iPthrnin
W5;lólnvm
~.~- „ ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••
„~,„
,.
J
tej , sprawie mamy nieco inne · poglądy.
Prezydium Rady Najwyższej, które ma
Partia jest częścią klasy, jej częścią przow zasadzie uprawnienia Prezydenta, w
dującą. Kilka partyj, a więc i. wolność
składzie: prz<'\\ oclniczący, szesnastu jega
partyj. może istnieć tylko w takim społe
zą;tępców. rkrP.tarze i 2 l człouków PrPantagonistyczne
istnieją
czeństwie, gdzie
zydiurn. Wsp6lne posiedzenia obu izb
są sobie wrogie i nie
interesy
których
klasy.
6.
Art.
bezpo·
uarodo\\'i
umożliwienia
(.,Irm
Rady
przcwo't{niczacy
prow:aclzą kolejno
śrc.dr•ifgo wypowiedzenia się w sprawię
T•f tawa r>.iuiejsza wchodzi \\ r;;ycie' z dują się pogodzić, t. j. gil~ie i.stnieją. ka~i
Z':'"'iązku i Rady Naroclowości.
taliści i robot11ic!I. obszarnicy 1 chlop1. kuza~ąJ przyszłej Konstytucji oraz w. spra- dni or. ogłof 7f'nia.
Ses.ie F:uh· Najwyż :r.ci 1wolni" "Prezy.
łacy i biedota. Ale w Z. S. R. R. istnieją
wie c oniosłych przemian społcczno-gospoC:lium Rady · Najwyższej Z. S, R . R. dwa
lh1r.wa pr",yznaje prawo· głosu każile tylko dwie hlasy - robo~ni_;y i ch!opi. kt~
1hrc1 ~rch i politycznych, jakim po zwycię
ruv do roku Sc!<ir; na1hwyczaj11e :<:\\nln sl.iP.i wo.init' z uajeźdźcą hitlerowskim U· n.n (·ł:.ywat<'lowi polskiemu. mnjąrr.mn 2 l ryclr interesy nie tylho me sq sobie wrogie
je Prezydium według swego uznania lub 1
sta- lat, C• ile ni,, jest pozhawiony zdoh1o~ci lecz przeciwnie - są przyjazne: A zatem
e~~v pod:;iawv bytu narodowego na 7ądanie jednęj z repuhlik związkowyrh .
do Mia łań pl awnych. Art. 6 i 7 przcwi- w Z. S. R. R. nie ma gruntu 'dla istnienia
1i.rn i się co' następuje:
Tak Racl~ , Związku, jak i R.aclę Narododi.j,1 1 że komi je okręgowe składają sit;: kilhu partii, a więc również · dla wolności
wości wybiera się nn okres 4 lat.
Art. L
z p1 zewotl1 ir1ącego, powołanego przrz tych partii. ·W Z. S. R. R. istnieje grunt
Kto wybiera (lclt>g:itów clo Rady Naj·
Przed zarzącheniem wyborów do Sei· ~f' · ll·ralne!!I} Komi;,.ar7'1 r,,Jornw:rnia l.1'1flo- tylko dla- jedne{ partii, partii komunistyczwyiszej i jakie są zasady owieckiego pra· mt• zostanie przeprowadzone głosowanie wego s~śród kandvdatów, zgłoszonych
nej. W Z. S. R. R. może' istnieć tylko jedwa wyhc1 rzego?
luócwe.
pn'ez wojfwi•dzką radę narodową, 7. 3-cli na partia - partia komunistów, która śmiaJak · już wyże.j wspomniano jed~nasty
rzł•llików v.„:hranych przez te rady i jed- ło i do o.~latka broni interesów robotników
Art. 2.
omawia
rozdział komlytncji ;adzirckiej
"' i:·~ drlew · wańego przez wojeworl_ę. ko - i cl1lopótv".1
G'osowade ludowe odJlOWie na hast~· ini,jr obwl'th•WI' zaś z prze\\Oclnicz.1cego
ni.ektórr 1as:11lv pr:> w:i wyhorrz(''!O. przy.
·
czym według art. 134 powołanej "konsty- •,n <:CP pytłnia:
w-..,znaczonC!!O przez przewodniczącego . Po ukończeniu głosowania komisje dziel • .
af czy jesteś za zniesieniem Senatu;
ok1ęgowe; hmisji z trzech członków po· nicowe natychmiast przewożą l)rny wybor·
tuqi zasady te maje} zastosowanie nir tyl·
przyszłej
w
utrwalenia
cl·ccsz
czy
b'·
ko przy wyborach do Rady Najwyżazci.
w lbnych 1•nez powiatowe rady narotlo- cze· do okręgowej komisji wyborczej, gdzie
ale także do „rad najwyższych republik [~ „·~tytucj~ ustroju gospodarczego, wpro- "'e .-raz jP,d1iego, clelegowancgo pr~ez sta- następuje ostateczne przeliczenie głosów i
ustalenie wyników wyborów. Za wybrane-'
1wiqzkowych. do krajolvych i obwodo- w:;cbonego przez- reformę rolną i unaro· rosi•~.
go uważa się kandydata, który otrzymat bezgospodargałęzi'
podftawo\yych
<L'v'enie
wych Rad Delegatów lu~u pracującego, {h
Do teg11 Klub PSL zgłosił poprawkę względną większość głosów, t. j. więcej niż
rad naj"")'7.S7}Ch rcpuhlik autono.mic:i:· ki krąjowcr
c) c.zy chcesz utrwalenia zachodnich :thv zarów!:o "\\ komisjach okręgowych połowę oddanych głosów. Gdy żaden z kan·
nych,-dl) rad delegatów ludu pracującego
p~ł·slwa polskiego na Bl;lłtyku, jai; i obwodowych zasiadali prze<lstawi- dydatów nie uzyskał wymaganej ilości gło
iirnui1
okręt?O·
cło
autonomicznych,
obwodów
c\df •.trom ictw politycznych po jedńym sów okręgowa komisja wyborcza w drodze
wych, rejonowych, miejskich i wiejskich Odr e i N1s!c Łużyckiej?
losowania decyduje · między dwoma kandy(stanicy, W6i , futoru, kis7.łaku, aułu) rad
od J.:awego.
I
Art. 3.
delegatów ludu pracującego". Wybory <loł' c. f>ra w!.1: t1: motywowal poseł Banach datami, którzy otrzymali największą ilość
·
Jeśli w okręgu brało udział w
łeptów 1lo obu izb przrprowaclzane są
GlosowaniP ludowe odhędzie się na ca- (P:O-L)
głosów. na\ porls.tawie powfiz"rhneii;o, równe~o, i h rn ohszar:re państwa dnia 30 czerwc.i
glosowaniu mniej niż 50% wyborców Cen\'r obeu tf l!'O, ~e narodowe rady woje- tralna Komisja Wyborcza zarządza w, da· 1
hezro 0 rrilPiP~o p 1· • • 1 ~ wYhn1-~ 7 r-rn w ~lo  l'i H1 r.
"' '•rl; kie i pm rntowe nie pochodzą .z wy- nym okręgu powtórne wybory, które muszą
sowaniu tajnym. W poprze.dniej konstyArt. 4.
hr.rów. cli< z11pewnienia komisjom więk się odbyć nie później nii za 2 tygodnie po
tu„_ji r:.hh.irl'kir .i <' ·qcm wyhorr?V był
Oocbna mtawa określi przepisy Q prze· SZ.t'J nowai.ri ; .zaufania należałoby je uzu pierwszych wyborach. mniej r\t-mc>l ra!yr11 :·: W)1łąr1:ił orl pn•
--=
wa wybierania pewne kategorie ludzi nie r1 ,. \\ edzeni1J gło;;owania ludowego.
prłtil elerr en I em z różnych partyj.
Wybrany delegat do Rady NaiW'Yższej
pr„··nią1.:)'ch 1 w:•z :·~l» :i ą cych, glosowe1;ir.
Art. 5.
~rnieniem '\' iększości poseł Kliszk'• może być w każdej chwili odwołany uchwa~ hyh ia,~'n e, \1·ielo•t •1p11 iowe i niezupełnie
łą większości wyborców, jeśli nienależycie
~ ·~ k oua1.it• niniejszej ustawy porucza (J f-R) · W-VJ•U\ itdział się przeciwl\o . tym
ró1;ne. Do · pro .iel~ tu koustytucji i 1936
ich interesów i nie odzwięrciadla w
broni
większością
znaczną
pNzem
pr•11awk-,m,
wszystroku z!!;łf szono rÓ\\ .1ie ż rzereg poprnwel · ~it Prcze . owi Rady \1inistrów
pełni ich woli.
odrzucono.
je
stronnictw
hl.:ilrnwanych
~
odnośnie zasady powszechi10ści orawa wy. k~·•1 l\Jinistroru.
Obowiązująca konstytucja sowiecka, w
której XI ronłział zawiera nir.l;:tóre zasady prawa v.yhorc~cgo. została uchwałona dnia 25 listopada 1936 na nadzwyczajnym ósmym wszcchzwiązk"owym zjcź.
ijzie rad.·
Marsz. Stalin, referując projekt koustytulcji Q:swiaclczył: .,:lfoszc: przyznać, że
projekt 1wwej konstytucji rzeczywiście
zachowuje w mocy reżym dyktatury lrbsy robot111czej, jah róu·1iież ::;w:hólt'ltje be;;
zmiany obecne kiero1rnicze stanowisko
komunistycznej partji Z. S. R. R."

·· z

horczego. Mianowicie proponowano pozh-twienie pr~w wyborczych: oso!)Y stanu
duchownego, byłych białogwardzistów.
W'ity~tkiclt byłych lucbi i o~ohy. którr nir
zajmują się pożyteczną dla ogółu pracą.
Marsz!łlck Stalin stanął na stanowisk n
zas ?tdy powszechności prawa wyborczego
i sprzrch\·ił si(( wszelkim wnioskom ogra·
niczającym tę zasadę, motywując swoi<'
staoowisko jak następuje: ,.Władza radziecha 7Joz1Jawiła praw wyborczych elementy 11icpramjqce i wyzyskujące nie na
u:i„hi wiehów. lecz przejściowo, do pew·
11<'!!0 ohrrsu. Był czas, "dy elementy te
"
'
prowadził) 011.rnrtą wojnę przeciw lud o1
1fi i pl·zeci1cdzialaly prawom rad2·icchim.
U.~t'IW<i radz1N lrn o pozbrmieniu, ich pra·
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2ó b, m. rozpoczęła. swe d,vudnio- leży to nie tylko w naśzym wspólnym interesie, a zwłaszcza w Bialostockim i Lubelskim. dzie-, s,ągnięcia pozytywnegn
rozwią7.ania r. ężkie~o
c._ ~-„ •ł ~ali „Foma" w Warszawie Kra- ale uregulowanie tych stosunków na zasadzie s1 ątków band, którym odebrano ostatnio 3.700 zagadnienia, 'akim był o zdemobil;zou, 311ie po•

"f''i

~ad«

na bardziej pojednawczych propozycji polskich sztuk różnej broni, wydano i wykonano setki
leży s7czególnic w interesie Czec!i.osłowac j i.
wyroków śmierci na bandytach itp.
W liDążyć będziemy do przyjaznych stosunków kwidacji są td bandy ukraińskich [Jszystów.
~zen:. ~
~. inl:·:~pl ólhpracy i dzo tekl~hinow~ntia wEpływów. nide-· !Nasza z;iilic;a utsprntwniak SW~ d~iałahln,15I~'wdwyie c ; 1c. ze ws ys ·ic pans w · uropy i o uywanm przes ęps w rymma1nyc . :1..ie y w
budowania wraz z innymi narodami pc.tęż:nego j p.:iprzednim expose podałem , że nas;:a miiicja
Uroczy·l~~~o otwarcia dokonał Prezydent Bo":'~lu obronnego przeciwko imperlia];i:tycznym wykrywała parę
miesięcy temu 400/o prze!r.<:.· aw rn~rnt, wygłaszając nasl§pu:ące prze- foemcom.
.
stępstw, dziś mogę podać, że wykrywa ió już

1,

•

•

;ya

p

Narocowa.

. . ,;

f}5t)nle

Pre z. K. R.

Zn b iegamy o przv. 1·aźń i współpracę z wici- 16ó0/ 0".
„Wraka Rado! P~ raz dziesiąty od chwili k imi mocarstwami anglosaskimi, z Wie l ką Bry·
Skolei
S

c1ó1·r' ,-=·1ie:

pow•bi.ia tbiera się dzisiaj Krajowa
t' a odo wa, aby wpisać nowy rozdział w
t · · ·i '-: C:emokratycznego odrodzenia nasze!J.o
r ~· ' (·: 1
Każda z wymienionych
dziewięc',u
~ ~ - ii Kra'owej Radv Narodowej zaznaczyła się
w ··· .'rodzonym życiu Polski decyzjanu o wyjz. ~· "·wej wadze
i
olbrzymim, przełomowym

sv. elf o
R „ ~?.

;

-e11h.i.

Ohccna, dziesiąta se~ja, k tórei dwarcie
m:u:1 nPczyt w tej chwili oznajmić, zwołana
zost8.la dla pod! ęcia decyzji nie mnie'. danio·
~heh.
Ro?.strzygnie ona sprawę odwolaniii: się
de. narodu w najbardziej podstawowy~h i zas~.dnicz;ch zagadnieniach uslrojowych i konsl) lucyjnych, w któryc!i.
tymczasowe decyzje
p0wz1;, !a Wysoka Rada na swych poprzednich
sViiach. W ten sposób zostanie zamknięty pe·
,„,e11 okres prac naszego par! mentu
okres,
s~anow'ący o zmartwychwstaniu i odrodzeniu
111!F<:ej Ojc'zyzoy. Jestem przekonany, że do
zadań, ~tających przed sesją obecną, Wysoka
Rada odn'cs:e się z tą samą najwię k szą mvślą
i trNl<ą, z tym samym serdecznym wyczuciem
potrzeb i losów dziejowych nas7.ego narodu,
j?kie towarzyszyły 'ej obradom we wszystk!ch
se~iach poprzedn:ch''.
Po przemówien:u Prezydenta Bieruta i ustaleniu porrn.rlk11 obnd imieniem Rządu Jcrlnośc: Narodowej wygł0sil ~'luższe prognm owe i
sy tuacyjne przemówienie Premier te;!o Rządu
p Qs6bka Mo.rawaki.

Przemówienie Prem. R. J.

łł.

Na wstępie p. Premier stwierdził, że głów11ym celem obecnej sesji KR.N. jest sprawa re·
ferendum ludowego.
W dalszym ciągu swego • przemówienia P
Premier poruszył zagadnienia naszei polityki
zagranicznej, prac i wysiłków odbudowy państwa, oraz walki z jadem nienawiści do demokracji. Ustępy odnośne do . tych spraw podajemy ponizej
„Nasze granice zachodnie na ~tsie, Odrze
i Bałtyku są dorobkiem polityki zagrnnicznej
PKWN, Rządu Tymczasowego i Rządit Jedności Narodowej i utrzymane i utrwalone być mo.
g<i' tylko przy konsekwentnie ptowadzonei ta. kiei, a nie innej, polilyce zagranicznej Polski.
• Dzi.ś moiemy to sobie z całym spokojem i
z całym obiektywizmem stwierdzić, że żaden
;,1uy :-T:;_il ni• uzyskałby takich, jalt obecne~
\ttanic, bo ż.... •• inny rząd nie zdohvlby się
n"' tak szczerą i zilec~<low•"a, politvkę dą:ien1a do osiągnięcia przyjaznych slo>uti'·ćw z na·
sr.ym wschodnim sąsiadem, na politykę ulrwałającą jedność zwycięskich mocarstw, co było
momentem decydującym przy ustalaniu w Poczdamie nasY.ych zachoclnió granic. Wszystkim
dziś w Polsce dohrle wiadomo, jak wielki
wpływ na fakt ustalenia naszych granic na Nisie, Odrze i Bałtyku WY'"arł Związek Radziecki, a uczynić to mó!Jł jedynie' w procesie rozwdju naszych przyjaznych
polsko-sowieckich
slosunków politycznych.
Przyjaźń polsko-radziecka, uświęcona urocrystym paktem, którego rocznfoę obchodziliśmv w tvm miesiącu, pozostanie, musi pczostać
n~dal k'amien!em węgielnym polskiej polityki
A

•

•

,...

z;i„ramczneJ w o 5 o1e.
·Dtul(im aspektem w naszej polityce za1!ra·
nicznej to montowanie bliskich i przyjaciel1kich Sl0$Unków ze WSZvstkimi narodami sło·
· • k' ·
kt ·
· ·
"o·t
a
wians imt, z
orym1 me mamy na Oi; , z
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wyj~t'kiem Czechosłowacji, żadnych

z

wojenne żołnierzy, oraz podkreślił, że żołnierz
polski nie należy do żad n ych stron11ic·w, że nie
służy żadnemu stronnictwu, alp' slużv całemu
narol dkowid, b~wiern w splra wac':i. WO > ~ kowych
emo1uacja rea izu!e prograrn najści ·
11 po s.-a
ś1ejszego zjednoczenia z ludem polsk' m i jego
walką o jego ulepszenie i umocnienie ustroju
demokratycznego".
Z przemówienia Premiera wynikało, że rów·
nleż pozytywnie rozwija się nasz h.an d el zagra·
niczny, odbudowa portów, floty i rybołówstwa.
I tak: 11 w pierwszym kwartale b. r. mieliśmy obrotów z zagranicą na wmę ponad ::1 milionów dolarów, Poza poważnymi obrotami. ze
Związkiem Radzfackim, z którym zawarliśmy
urr.owę handlową, powiększyliśmy nasze obroty
z innymi kra'ami",

w swym przemowieniu Premier
Osóhik·a-Morawski pormzył kwestię aprowizac!i cji kraju, stwierdzając, że sytuacja na tym
odcinku jest niezmiernie trudna. Dużą porno·
cą w tej dziedzinie były produkty otrzymvwa·
nez UNRRY oraz ze Związku Radzieckiego, któodbudowie kraju pomocy tej pragniemy i ocze- ry nam odstąpił 2(]0 tysięcy ton zb::iża.
kujemy.
W dalszym ciągu swego przemówienia szef
Nasze dążenie do współpracy gospodarczej R;cądu Jedności Narodowej omówił zaJ!adnienia
ze wszystkimi paz\stwemi znajduje też rotwier- odbudowy przemysłu, transportu, kraju, stwier„z UNRRA mamy otrzymać różnvch towad7enie w pomyślnym przebiegu naszych roko- dzając, że we wszystkich tych dziedzinach ma- rów na sumę 471 milionów dolarów, w tym ży
wań finansowych ze Stanami z ;edn •Jczonymi, my za sobą poważne osiągnięcia, ~imo napo- WJ\Ości na 167 milionów, odzieży i obuwia na
dotyczących dotychczas łącznie 90 mil. dol;i,rów. tykanych trudności.
82 miliony, towarów dla odbudowy rolnictwa
PraP,niemy i dążymy do tradycyjnej przyj aź·
I tak odnośnie do odbudowy kralju Premier z:i 77 milionów, dila odbudowy przemysłu za
n: z Francją, z którą jednakowo jesteśmy zain- stwierdził, że;
15" m'l'onów i inne.
teresowani, aby nie doświadczać więcej ujem·
„Okres zimowy został wykorzystany dla
Do 30.II otrzymaliśmy 579.000 ton iowarów,
n_yc!1 sl~ul•ków z.e s.trony agresywnych i im pe- pr;·ygotowania i rozszerzenia pełnej akcji W tym w pierwszym kwartale 300.()()() ton.
rialistycznych N:em1ec.
oc~budowy na te ośrodki kraju (poza Warsza·
W I kwartale 1946 r. dłul!ość naszych odRozwijamy też coraz lepiej nasze stosunki wą). które m.jbardziej akcji tej potrzebują. budowanych nadbrzeży zwiększyła się o 74-0
~ospoaa rcze z krajami skandynawskim:, a zwla- S•worzony został aparat administracyjny i te- mh do 10.145 mb, a magazyny portowe o 14.315
szcza ze Szwecją.
chniczny, zdolny do podjęcia i przeprowadze· m kw. do 1~.890 m. kw.
Do nowych bardzo pozytywnych faktów na- l'ia nowych zadań.
Ilość dźwigów zwiększyła się o 3 dt- 46, ich
leży zal • rzyć także 11a~z ostatni korzvstny uPierwszym z tych zadat\ jest odbudowa wsi 2dolność p:zeladunkowa o 2.400 ton dziennie
kl?.d l!o sp odarczy ze Szw a.· car ią.
w przvfrontowym pasie zniszczeń wzd1uż Nar- do 22.400 ton.
Przyna jmniej dzies i ~ć wysuwa się na czoło wt, Wis ły i Wisłoki. Rozmiar zniszczeń tq(o
W XII. 1945 r. ilość ta wynosiła 218 725 ton,
nn~ze 9 o ż~cia zal!adnień i problemów. Są to;
obszaru uniemożliwia samorzutną odbudowę, w I _ 1946 r. 325.981, w II _ 402.667, w mar•
1. W alka o utrwalenie bezpieczeń~twa i od· kt<'>ra daje dobre rezultaty na innych terenach. cu _ 593.891 ton .
bndowę moralności w kraju.
Pomoc państwa idzie tu w pierwszym rzędzie
Nasza flota powoli przechodzi w na•ze ręce.
2. Walka z !!lodem, kontyngenty akcja sie· w kierunku dostarczenia materiałów budowla· Uruchomiliśmy linie Polska - Skandynawia,
wna.
' nych. Wobec braku drzewa pożądane i z in- Polska - Wielka Brytania
i Polska - Aat·
3. Odbudowa przemysłu.
nych wztl)~-liJw prże ' ście. na budownictwo o- werpia. Przewidujemy uruchomieni~
l:nii do
4. Odbudowa transportu.
gr.iotrwałe z materiałów zastępczych staje się
Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i na
5. Odbudowa wsi, portów i W-'lłr~zawy.
konieczne i w tym celu stwarza się sieć lokal· Bliski Wschód.
6. Zagospodarowanie Ziem ZachodnH h i re· ne~o przemysłtt budowlanego i prowadzi s.ze·
pahiacja.
rok.o zakrojoną akcję noradniczą. Wynikiem
Prowadzimy z pozytywnymi skutkami ener7. Odbudowa finansów.
prac w pasie zniszczeń będzie odbudowa po je- ~iczną akcję rewindykacji - naszych statków z
8. Odbudowa i szeroki rozwój oświaty i kul- dnym budynku na około 30 tysiącach gospo- Niemiec. Mamy otrzymać Ża poparciem ZSRR
turv.
darstw.
statki przynależne cło portu w Gdańsku. Rów·
9. W~lka z epidemiami i 0 zdrowotność.
Drugie zadanie _ to odbudowa wsi na Zie- ni.eż rośnie nasza flota wojenna. Ostatnio wzro·
10. Walka z nędzą powojenną - opieka spo- miach Odzyskanych, niezbędna dla umożliw'e- sla ona o 23 statki, otrzym-.e od ZSRR.
łeczna.
nia akcji osadniczei. Rodzaj zniszczeń sprawia,
Na 31.III mieliśmy 50 kutrów, t. j. 30 proc.
Walka i odbudowa _ to dwie główne nuty że odbudowa będzie tu miała w pierwszym stanu z 1939 roku, w ciągu· roku o~iągniem}
w naszym powojennym życiu polskim.
rzędzie charakter remontu, względnie Dkcii ba- stan przedwojenny, albo go riawet przekro•
A
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rakowej na tC""en_ach b'lrdziei triszczonyc!i..
czymr.. ,
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Trzecie 7.adanie _ to odb 11dowa m'. ast porW I kwartale osiąg.nęhsmy polow 2.472.319
DO DEMOKR..\CJI
towych i mi~d na Ziemiach Odzvskanych. Szyb- I kg. ry~. Rozwói ?~s~.ego rybołówstwa rokuje
M\[simy skończyć Jak n.ajrychlei. z w~:;e}kie- ,ka ak.cj.a . dla za~ezpieczenia 'niszczejących tu tak na1l.epsze .nadz1e1e •
.
•:
l!ll rodzaju zatruwamem iadem meMw1sc1 du warlosci est komeczna.
Premier Os?~k~-Mora~sk1 podkresU. popra•
1 1
demokracji duszy naszej młodzieży.
M.usimv
Czwarte zadanje - to utrzymanie poziomu v.ę ~ łąc~nosci 1 pocz~ie oraz rozw61 prasy,
er.crgicznie przeciwdziałać temu {1osiewowi naszej. nauki i na , zego :.zkolnictwa. Prędzej ki':' I teatra.w .• ''(/ okre~ie od stycznia do kwiezl:rodni, który · popycha uczniów z naszych me.żerny się zdecydowac na niski poziom mie- tma r. h; tlosć c~asopism wynosi. łąc:rnie 53Z,
szkół, kilkunastolelnie dzieci i m!<Jdzież do szkaniowy, niż na dalsze pozb , wi-enie naszych• w tym pi.sm .c~dzi0n11;ych 144, periodyków 388.
licznych występków na{ury politycznej i kry- 7zkół takich po:nieszc~eń, które nmożliwiłybv I „W dziedzinie r_olmctwa - mówił .PJ~mier
minalnej.
1m normalną dz1~ła· lnosć. Pol.rzeby wyższych m~my obok .dalsze) pracy nad pogłęb1en1em re·
Musimy jak najrvchlei zlikwidować pozosta- urzelni warszawdtich, gdańskic!i, wrodawskich, f_ormy_ rolne) r.ozparcelować. ca. 300 tyfięcy ha
łe jestcze bandy zbrojne, napadające na spo- łódzkich i poznańskich stoją w hierarchii po· i;runtow do .niedawna zaminowanych DllJ iere·
kojnych obywa',eli, bandy- rabusiów kryminal- trrnb odbudowy
poczesnym miej cu.
\ nach .przyczołkowych oraz rozpocząć parcelację
nych i bandy r:-zestępców politycznvch, morPowyżfze zadania nie usuną jednak na pian i na Ziemiac~. Zachodnie!!. Na akcję siewną
du 'ąc)'ch dzialaczy demokratycznych i funkcjo· dalszy odbudowy Warszawy".
.przeznaczylismy poważne kredyty budżetowe
nariuszów bezpieczeństwa i milicji, palących
Sprawozdanie programowe Premiera obllj- , I !'.oza_ budżetowe. Na z.akup ziemniaków 500
wsie .z a oddawanie kontyngentów i ~pełnianie mowało zarówno za!!adnienia ~ulturalue, oraz mtli~now Lłotyi;h, na prace traktorowe 740 mi·
innvch powinności państwowych.
duże wysiłki, jakie R7.ąd wklacla w podn :esie- honow z~otych_'.
.
Musimy jak na <oslrzej potępić zagraniczne nie zdrowotności w Polsce i należyt(!j opieki
W. koncowe1 .części swego . przemówienia
n~rodki dy~pozycji, wspomagające te bandy społecznej.
Pie;nier podkreś~ił, że. celem ralszych osiąl!b 1 oni , pie 11 iędzmi i instruktorami. ośrodki pp.
Mówiąc o finansach Premier 5tw'. ~rd7.ił, że , ~t~c w odb~d?wi.e kra1u potrzeba nam jedno11
A.,,i!ersów, Pelczyt\skich i S-ki.
„wyćrr.l i <tny bitwę o niedopuszczeni•? do in- · set. .Przemowiente. swe Premier zakończył naNasze orl!ana bezpieczeństwa i p:>maiiające f\acji i zbliża my się szybkimi krokami do zrów· stępu1 ącym wezwaniem do walki z reakcią, iaim woj>ko dużo już z~zi~łały n~ tv~ polu: że n;Jważ~nia budżetu pańs ~wowe~o"; .
.
ko tej .siły, któ~·a jest największ~ z.a~or.ą w bu·wsnonmę cfioćby zhkwidowa-nie k121 owmc~w ?ł~zs.zy m~ęp swe~o. przemnwiPm;; Premier dowam.u Polski Demok'.~t):'czne1 1 mow1ąc:
''VIN i
NSZ, zlikwidowanie w calvm kraju. posw1ęcił W 01sku Folsloemu, wskazuiąc na o„Stoiąc na s~raży n.a1swiętszych praw narodu, toc~yć bę~mm.y nte.ubla~aną wal~ę z ~eak·
-HINMeHHllHHHHllHCOHHllHMHHHHUIHIHHHIHH HH-N..-eMIQ<' '" • " " c)ą. gdz 1 ekołw1ek się usadowi, ·odwołuiąc się do
w 0 1·1 i d
·
~CYZJI„ naro du „. Dl atego pragniemy.
Ili""'
aby narad w l!łosowant~ ludowym. n~kre§!ił
'«-.V.M
~
...,,,
.
,
. ramy prac prz1:'.szfeg~ .seJIDU, wypowiaUaJąC się
I w sprawach napstotnie•szvch.
M
· l b
• ·
·
I
amy
sz.e
1w olbrzymie1 swe1 większosci
postawi naród
poza
nawias wro"ów demokra „ · b
· J' · d •
• • .
. i;
CJ! i .urz~cie i 1e no
se;, i zarowno w referendum, )'a k 1 p!"'vszłych
b
h d · r
łk
·
· ·
wy orac u ~!;i ca owitego poparcia obozo·
jl1a
w. demokrac11 •
trnią i tanami 'Jjednoczonymi Ameryki, które
dziś - wra.z ze Związkiem Radzieckim - decydują iiłównie o kształtowaniu się dosunków
n« świecie w ogóle. Od tych 3-ch mocarstw,
klóre zdolne s~ pomóc nam . w gosnodarczei

na

0

i .arenu11Ueru1·c1e
z ,ll!!J!!t6fll1·.-;e
"!U

c o KI . szT D·AR
O ... G A N

N A C

z

E L N I"

n~)~ ę

p~zeswi~~czeme, że

p J L

,..,....,,•••~•••••••••••••••••••••••~--•••••••••••CC.••••••••••••~•••„•••~ ,...,~a••••••••••a•••„•••••~9'••••••••••„••••••••@~••••111„11111111„111111e11111111111„

I

.JERZY !~WIRSKI

wierny i n'iestrudzong szermierz, ogólne] wazkich dla państwa polskiego, w momentacT1
sprawy ludowej.
wstrzqsńw, na widownie wysuwają się przedW rolm 1919 zostaje posłem na Sejm . W stawiciele chłopów. Zdrowy instynkt narodu
1921 jako minister oświaty przeprowadza re- i szuka oparcia w ich sile ; mocy. Oddaje z
niezlon1nq trqbun chłopskiej JpraUJr.J
formę szkolnictwa, zwłaszcza powszechnego, : ufnością swój los w ręce twarde od pracy,
1
d ·
d •
• /
d h
b l
hl k · p
zgodnie z potrzebami szerokich mas i zasa- 11iesplamione błędami przeszłości niesprzcdaf1
0
W paprzr> nim numerze po a ismy roza- rze i1 a znaną masom c ops im o- dami demokracji. Niestetu, dzieło rozpoczęte ne, w ręce przedstawicieli llfch. en . . ,:ir1wia
rloma.ść o odnalezieniu Z?vlok ś.p. Macieja I stać Mar szalka Macieja Rataja. trybuna lu·
· ·
Raill1a. Naczelny K.omifet WykonaroCZlJ du wiejskiego.
na tym polu przez M. Rataja, zostało cal- i bronią''. Rt1ch ludowy może być z tego dumPST, pode}mie specjalną uchmalę i poroo. ,
.
.
.
kowicie przekreślone przez elitarną reformę : nym. I nie tylko dumnym. Fakty te uf au·niajq
fa l•omifel, celem zirządzenia uroczystego
Maere] Rata] pochodzi z rodzi~g chłop~ szkolnictwa za rządów sanacji. Reforma Ję- I1 głęboką prawdę, że iedynym rzetelnie odpnpogrzebu jednemu z najroir.kszych kierom- skiej. Urodził się w / 884 r. ~e wsi Chl~P11· drzejowiczów zatrzasnęła drzl.lłi do wiedzu wiedzialnym czynnikiem za losy państwa i na
nikóm Rnchu Ludowego, MęczennikO'IVi W trud~ych .wa:unka?h materialnych ko~cz!J' i oświal!J, ldóre o(worzul Maciej Ratai dla 1 rodu polskiego, są masy ludowe.
za sprttroę chłopską i polską - jakim byl sz. kolę sr.ed_nrą r wyz.szą. G. łęboko czuJąc_Y synów i córek chlrinskich. Od roku 1922 do
Bezsporną zasługą Macie1·a R.ata1'a, 1'ak.1,
$.p. Marszałek Rataj.
"""
~1~ d oz.ę z~cra chl ops k 1e~o me P;zyg l ą d.a s'.ę J 28 marszałkuje sejmowi.
Wtedy to dwukrot- wniósł do Ruchu Ludowego było powiązanie
O terminie uroczystości podamy roe mla- Je] b1 e.rn.re, lecz cz. ynme prze~rw~tawta si~ j nie, raz w roku 1922 po zamordowaniu fJrzez chłopów z państwowością polską. Pr1cą swa.
$cimtrm czasie, obecnie masom chlopsl.:im wsze lk reJ krzyw d zie, bezprawiu 1 z lu. Juz reakc1'ę prezydenta Narutowicza, a drugi raz wolą i poslawq spraw il, że chło<::i f.>oc:.cli ::·
ro
kr6fkim rzucie pragniemy przyp"-"l ieć,
, . staJe
· d0 prac~ spo- w 1926 po zamachu wojskowym Piłsudskiedrogą im postać Macieja
Rataja.
we wczesnej ml odoset
' szerokich swych masach przedk!a r!<lć na,/ ~ w r
łecznej, politycznej, aby ~af swe si.lg 1 zdol- go, jako marszałek sejmu pełni najwyższą 1' klasowe interesy, interes państwa. Maciej Ha
Wysoka o suchej postawie, o twarzy po- noś~i ~~a sprall!y chłopskie]. Ene~g1czn~, pe- Ifunkcję w państwie - Prezydenta Rzeczy- taj był tym, który Ru.eh Ludowy wzhorrncil
ciąglel, z włosami zaczesanymi w tył. ? wy· len rnrejalywg 1 zapału: od.znacza1ąc~ się. rze- pospolitej Polski~j.
.
. 1 o_ głęboki ton -:-- służenia przede .1„szy,\lkirn
glądaJących z poza okularów głębokich 0 • telnym cha.rak/erem. nieugiętą wolą r of~arn.ą
G.dy wspomncmy o tym, trudno 7est się niepodległemu 1 suwerennemu panslu•i; f:lfJ/
czach, pełnych dobroci i powagi, 0 ruchach pracą, wybija się wkrótce na czoło. Da1e się powstrzymać od pewnego, historycznego skiemu, prz!) niezatracaniu nic ze swucfi iJlusz
~ na:bat nerwowuch. le.cz 01Janowan11.!h.1!!o.z.nać szerokim m<tsom ·chłoMkim. 'jako ! ~ti1iierdz~!'!i1J. i-! tv n~,men0rh nttihMd:ciei · n11r..h 1J.O$lr!Tatów.

/li ACIE J

ff AT A ,f

1

I

I

,.

CHŁOPSKI

Str. 4

SZTANDAR

•

•

Dr ST 4N!SŁAW JACUSZ

Nr 18

u

KO FERENCJA CZTERECH Ml ISTROW

W dniu 25 kwietnia rozpoczęły się Rady Ministrów . s~raw. zagrai:iicznych i miecki~go. zar.ząd~ centralnego dla c~- '> zerokich przestrzeni wód oceanicz.
Paryżu obrady ministrów spraw za- wraz zt:: wszystk1m1 panstwam1, człon- łych Niemiec i związane z tym żądam~ 1nych.
Jeszcze we wrześniu ubie głeg o roku
granicznych Stanów Zjednoczonych, W. kaI?i. Narodów Zje.dnoczon~c?, którzy F~an~ji ustalenia zacl.10dnich .&ranie
Brytanii, Związku Radzieckiego i Fran- wzięli aktywny udział w wo1111e z euro- N1em1ec, sprawa zagłębia Ruhry 1 Nad- na Radzie Ministrów spraw zagran iczcji. Obradom tym przypisuje się olbrzy- pejskimi pa11stwami nieprzyiacielskimi renii, sprawa zniesienia okupacji w nych w Londynie za komunikował minimie znaczenie tak z uwagi na doniosłość przy zastosowaniu realnej siły ~brojnej. Austrii, sprawa hiszpa1iska, pzrska, il 1 ster .M.ołolow, że Związek R..,<lzi·?ck i
problemów, jakie są ich przedmiotem, ! Paiistwami tymi są: Stany Zjednoczone, zapewne i sprawa cieśnin Dardanel- zainteresowany j€st w wy soki u stopniu
jak i ze względu na to, że stanowią one Związek Radziecki, W. Brytania, Chi- skich, związana ściśle z problemem I w kwestii powinn!ctwa n ad afr ;ku1jakby wstępny etap do właściwej kon- ny, Francja, Australia, Belgia, Białoru- wysp Dodekanezu, problemem bałkań- skimi koloniami włoskimi na [J ołudnio.
1. ska Socjalistyczna Republika Ra dziec- <;kim .i stosunk.ami rosyjsko-turec~imi.
wym. w-y:brzeżu mor~a ~ró<lz ;·~mnc go i
ferencji pokojowej.
O tle chodzi o problemy, związane będzie się o to powiermclwo ubi ·:1 ał
Po nieudanych rozmowach jesiennych ka, Brazylia, Kanada, Czechosłowacja.
pięciu ministrów spraw zagrani:znych w 1Abisynia, Grecja, Indie. Holandia. Nr> · ściśle z projektowanymi traktatami, to Nie ob c ą też była dl a Z. S. S. R sp1·;rwa
Londynie wytworzy się w stosunkach wa Zelandia, Norwegia. Polska. Afryka najwięcej trudności przedstawia spra- wysp Dodekanezu, ktćrc znaj .:.inją się
jakby u wejścia do cieśnin D.1rd <.l :1ei
wielkich mocarstw stan wzajemnej nie- Południowa, Jugosławia i Ukraińska wa Włoch i ich kolonii. •
W grę wchodzi konieczność uregulo- skich, a pr„ez nic na morze Czarne. Tz
ufności i wysokiego napięcia, które nie Socjalistyczna Republika Radziecka.
wróżyły nic dobrego dla pokoju świata- Plany i zamier7.enia konferencji mos- wanh granicy francusko-włoskiej. gra- 1aspiracje Z. S. S. R. mocno niqJok o ją
wcgo, zwłaszcza, że coraz gło.5·1iej za- kiewskicj nie zostały dotychczas zrea- nicy jugosłowiańsko-włoskiej, gdzie spo· Anglików i dlat e ~o W. Bry tania dąży
lizowane. Konferencja pokojowa nie rCJ trudności nastręcza Triest i Kraina do tego, aby oddać wyspy Dod ć: ka i: czu
,
częto mówić o bombie atomowej.
Opinia całego świata oczekiwała ja· została dotychczas zwołana i nie będzie Julijska, włosko - austriackiej na od- Grecji, zaprzyjaźnionej oddaw;1a z W.
kichś nowych posunięć dyplomacji dla zwołana nawet w końcowym dnfu ter- cinku południowego Tyrolu, Wyspy Do. Brytanią, a w Libii otrzym~ć pvwierni ·
wyprowadzenia skłóconych na•·cdów z minu, zakreślonego do jej zwołania w dek1nezu, do których roszczą sobie pre- ctwo dla siebie. Gdyby W. Bryumia ni<:
Moskwie. Stało się to dlatego, że zastęp· tens1ę Grecy i posiadłości wło~kich w l mogła usadowić się sama w Lib:i, to go ·
politycznego impasu.
\ towa popierać Włochy, aby zatrzym;iły
Szczęśliwa inicjatywa ministra spraw cy ministrów spraw zagranicznych Sta- Libii.
W sprawach tych wystęP,uje z dużą tę kolonię. Głównym zadani::m polityki
zagranicznych Stanów Zjednoczonych, nów Zjednoczonych. Związku Radziec~
Byrnesfl doprowadziła do zwołania w kiego, W. Brytanii i Francji nie zdołali siłą sprzecność interesów wielkich mo · 1 brytyjskiej jest dążenie do prz~ciwsta
Moskwie konferencji ministrów trzech opracować we właściwym czasie pro· carstw, a głównie Wielkiej Brytanii i wicnia się Z. S. S. R. w jego zamiarach
usadowienia się w rejonie mona Śród .największych mocarstw. którzy w czasil! jektów traktatów pokojowych z Wło- Związku Radzieckiego.
ziemnego. Z tą srpawą dość mocno zwiąod 16 do 27 grudnia 1945 r. przeprawa- chami, Rumunią, Bułgarią, Węgrami 1 Do czego dąży W. Brytania?
W pierwszym rzędzie do naldy I ego zane jest przeciwstawienie się ';y/, Brydzili szereg rozmów .o charakterze nie- i Finlandią.
Problemy, jakie należało nzstrzyg · zabezpieczenia swych dróg komunika- tanii w przyznaniu Jugosławii Triestu.
formalnym i informacyjnym, osiągają•.i
Stany Zjednoczone. które są w mniejporozumienie w wielu spornych spra- nąć przy projektowaniu trakhlów po- cvjnych i swobody poruszania się na
kojowych. okazały się tak skompliko- morzu Śródziemnym, przez które pro- szym stopniu zainteresowane tymi sprawach.
Jednym z poważniejszych osią!!nięć wane i trudne do rozwiązania, że posta- wadzi najważniejsza droga imperialna wami, doradzają przyjęcie w sprawai::h
moskiewskiej k:::nferencji było uzgodnie- nowiono zwołać .ponownie konfereni::ię z angielskiej metropolii do bogatych In- kolonii włoskich w Afryce koncepcji po.
nie procedury opracowania traktatów ministrów spraw zagranicznych do Pa- dii i krajów Bliskiego i środkoweg J wiernictwa zbiorowego z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. T.l
_
pokcjowych z państwami nieprzyjaciel- ryża dla ich przedyskutowani1 i roz- Wschodu.
Do czego dąży Związek Sow!ecki?. byłyby problemy raczej natury teryto·
skimi, które brały udział w drugiej woj- ważenia sposobów wyjścia z impasu.
Przede wszystkim do odkorkowan11 rialno - granicznej. Mniej ważnymi, ale
Dodać wypada, że prócz tych spraw,
nie światowej po stronie Niemi~c.
Ustalono w Moskwie, że w opraco związanych ściśle z traktatami pokoio- Morza Czarnego i zabezpieczenia dla również skomplikowanymi są sprawv
waniu przez Radę Ministrów spraw za- wvmi z Włochami, Rumunią, Bułl!aÓą, siebie swobody wyjścia przez Darda- odszkodowań i podziału floty włoskie).
granicznych tr4lktatów pokojowych z Węgrami, czy Finlandią. wyłoniły się nelle na morze Śródziemne i dalekie Związek Radziecki zażądał 300 milio. , nów dolarów ·odszkodowań dla siebie,
.
.
Włochami, Rumunią, Bułgarią, Węgra- i inne zagadnienia, które wymagają Oceany.
.
Związek Radz1eck1, .który ::ibe)lUUJe Jugosławii, Grecji i Albanii.
mi i Finlandią wezmą udział jedynie ci konsultacji czterech, czy nawet tylko
Przeciwstawiają się temu Stany Zjedczłonkowie Rady, którzy są sygnatariu- trzech ministrów spraw zagranicznych. dziesiątki milionów kilometrów kwaszami warunków kapitulacyjnych lub Ty~i zagadnieniami są: kwestie nie- dratowych powierzchni ziemi, dąży do noczone, uzasadniając to tym, że Włoteż zgodnie z warunkami przyjętego W' _.„ _____ ffHHHHHIHHHIHIHHIHIHHHHHHHHHHHIHHIHN " " " chy nie są w stanie zapłacić odszkodo_
wań z własnych zasobów.
Poczdamie porozumienia w sprawie u- MARCIN
Dążenie wielkich mocarstw do powotworzenia Rady,.. Ministrów spraw Źa· - - łania Centralnego zarządu dla całego
granicznych będą uważani za takich syniemieckiego terytorium }est ni.c;apo\~<>)ągnatariuszy.
W myśl tych zasad zdecydowano po-• .<;1Vięfo 1-majoroe po.,iada srooją roymomę. ~ialnpch fnki f akf. że. jakiś !br~~n~arz .op!~~ ce dla krajów. sąsiadujących z Niem·
wh:rz,yć opracowanie warunków trak Jest Io .śmięlo śroiata pracy, policzenfa jego Je lubt obrlJ.zt.al kr~v1ą. śmiętosc z mzelkosc cami. To też słusznie czyni Frmcja, że
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111aciej Rataj dogłębnie przeżywał ogólne chlapa, wolnego i niesprzedajnego obywa- i 'dy _i u:aJy Ruchu i zw?l~zał je. Lecz ~0-1 ziemie zgłasza. s~ę Jo Komitetu _Obrony W ar

ccn1a 1 bezsporne wartosc1 mas chlopsk1ch. szaw11. a pn tef 11t.::arlh11 wespDł z pr::edsta tragedie chłopów. Trzeba b!llo go widzieć tela Rzeczypospolitej.
Jedną z wybitnych cech marsz. Rataja na których budował. Wied::ial, ie pogłr:bie- , wiciclem PPS Nied::irlkowshim . hlnd::ic
kiedy Io w okresie Grodziska, Krzszowic,
strajku chopskiego domagający się równych była ~rostota, szczery, ludzki stosunek do ~i: Ruchu idzie o~ m.łodzie~y. to też s~a~ się podwalin!) fod. czw~rporo::w!1i7nic ll ' wal~r
praw dla siebie, ginęli od kul policjantów czlow1eka, w którum zawsze widział rów- JC1 gorącym przUJaczelcm 1 orędownikiem. o osll'oboa:cnzc O;czy::ny r pod ::;arpanipolskich - chłopi polscy - aby przekonać nego i wolnego obywatela. Nic pysznił się Ułatwiał kształcenie się młodzicżu chlap- zowanie Polskie.i Armii Krajowci Nicstcl,r1
się jak silne węzły focz1tłl/ Macieja Rataja i nie wynosił nigdy nawet wted11. gdy pia- skiej. Zawsze tJofrafił znaleźć środki. czę- niedl11go prowadzi tr; dziafo.lrwść. w/J~'rln
z wsią i dolą chłopską. Ta serdeczna więź. stawał najwyżs::e godności w Państwie i sto z własnej kieszeni, aby uli~1ć doli zdo- fqc w ręce gestapo, htórc po;-bmvia l!n ż11
to bez reszty służenie sprawie ludowej, spra- Stronnictwie - to też cieszył s1'ę ogólną bywającej z trudem wiedzę młodzieży wi- cia w czerwcu 1940 rokt1 w l'nlmirach (Jori
ciowej. Dopomógł przy założeniu bursy w Warszawą.
wiły w lipcu 1935 r., że nie została rozbita sympatią, szacunkiem i poważaniem.
N a posterunku sprawu pols/.:ici. spraw11
Pvf aciej Rataj posiadał niepospolity dar/ stolicy dla akademików-wiciowców, dla
jedność Stron. Ludowego. Gdy wybitni przy1
wód cy Róg. Malinowski, Stolarski, Smoła wymowy. Tysiące chłopów pamięta jego wiejskich słuchaczy szlwły spółdzielczej. ludowej zginął Maciej Ra. tai. .\!arszalc :
i inni. myśląc o własnej korzyści i dla niej za- piękne, rzeczowe, wolne od pochlebstw i de- 1 Wyraz swego powiązania z ' młodzieżą wi- ' Sejmu, wyliitnu mąż stanu p,..Jsf;i
trarajqc swą godność chłopską, próbowali magogii, przemówienia na zjazdach, zebra- ciową, dal Maciej Rataj w pożeg11aln11m hrafyc::ncj, nicstr·1d::.: on 11. niczlnn111u i /Je;
rozbić jedność R-uclzu Ludowego i przeciąg- niach, obchodach Święta Ludowego. Kon- liście, gdy po powrocie Witosa odchodził skazy Trybun Cńlopshi.
Dziś oddając ho!d p amięci i nie:::111nio
nąć masy chłopskie na podwórzec sanacyjny gresach. Czuło się, że to co mówi, płynie z na zasłużony lecz chwilowy odpoczynek ze
- Maciej Rataj, odrzucając ponętne propo- serca i przekonania. Argumentacja była pro- stanowiska prezesa Stron. Ludowego w le- nej pracy Mars::alka Rataja. prau.•cao Po ·
zycje bezwstydnej sanacii, pozostał wiernie sta, logiczna i rzeczowa, tak, że ze zdaniem cie 19 39 r. W liście tym podkreślił z całym laka i rzetelnego demo hr atu - mloJ ziei
i naciskiem węzły serdecznej przyjaźni i rze- chlopsha musi P'>diąć icgo le sfm;ient i w11
na posterunku jedności Str. Ludowego. On. i słowem jego wszyscy się liczyć musieli.
Maciej Rataj zawsze i wszędzie bronil telnej wspó/Jracu z młodzieżą wiciową W pełnić go be:: rc :::'1• T cs f(lmcn/ len dn s;
niruąic;f!l i lir: slwz 11 tryb 11 n chłopski, wsparokrci[i,. l l' paru .~'o:c~ h. W a/ha '' \, i'· fJ o,
·~!prze:: nws11 świacłomuch chłopów, a zwla- sprawiedliwości, dobra, prawdy. Zwalczał !!•alce o Po'lshę Demokralyc::ną.
le.glą. N~e::awislą, Spr~wir.dliwą ~polec;
RaMacieja
odpoczy11e~
,to.
był
.Niedługi
~zeza m~~dzieży .wiciowej ural?~~{ cało~~ 1 zło, krz~wdę, . ucisk i .bezprawie u obcych/
Polsl,q Rzeczpospolitą Ludową.
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nej swobody kalkulacyjno-lrnnrllowej. W naszym systemie notorycznym moty il'<.:• 1 p0w·
stania przethiębiorstwn. jest chęć zrn. j~z~
nia budżetu administracyjnego dan('go mini 2
sterstwa i przcw:.>.żnic ten rbnrja ukrycw
posła
prawtlziwych uposaS:)t1 perso:iclu, daleko o~ 
bie~11j~cych od przcci"lnycb no'"n . 11r ···llll
W1rsoka Rado! Pozwolę sobie przede wszyst- przy naszych zniszczeniach wojennych, zmniej- 11.300 złotych przedwojennych. Biorąc _r:id czych. Je~t jeszcze j~rlrn mot~·w 111cw~·k ;u.~
k!~1 wyrazić. zadowolenie z ~~ktu, iż na .tej ~e- szo;1ej J.?r.odt1k7ji i brakach to.waro:vycl; n;:_i ryn- ,. uwagę siłę kupna pieniądza jest to dalc'.rn .1~ą- wania się tych prz('•hii;-biorttw 1!ochodnm1.
SJl po raz pierwszy od chwili odzyskama Nic- ku, mor.liwy Jest tn.k szybki obrot p1e111ądza. ce rozszcrzeme osobowe podstawy wymiar.u, Jak stwiPrrlził 11 .-cz::s Biur:i. Ko•1trnii przy
podległości przedłożony nam zostal budżet :id- Jest to zagarlnienic zasadnicze, p:iddnjące w idące nie w kierunku obciążenia warstw ml- KRN niektóre pr::dsl„bio;-st"ra ;1ir wykazują
ministracyjny Paf1stwa do publicznej debaty '"''l~pliwo~ć realność naszego budżetu.
nych ekonomicznie, lub zmniejszc:1ią. zysl:ów dochcdl\•;, uprawiając · politykQ sanrnfina1~sonad nim. Przypomnę j~dnocześnie, iż bykm
kombinatorów i epckulantów, a wręcz odwro- wania. W t~n <po-;4,b \'l'J ,1yk::• j·• . ię oat:' całJ.:oty:m, który na zeszłorocznej lipcowej Sesji,
TRZY UWAGI
tnie - obciąi":enia małych warsztat?w p~acy wicie spod kontroli Skarbu •l':':'1s twa i dlatc~n
zwi:acnł się do Ilządu o ujam1ienie zas;'d naUwaga dnig-a - czy na sk11tck tend 0 ncji samodzielnej, obci:tżcnia całego rzcrn;osła 1 i:ę-. uw::lżr. m, iż Ninit·~:· t,·.- 0 Sh1·l111 rr: i ·'
v·
szej gospodarki finansowej, wychodząc z zało· r!cflacyjnych nie ucierp;ą zasadnic::e z::.gz.d- kodzielnictwa. I mimo y;oli zachodzi. yytame, ust:J.wie skarb:iwej wpra's:1tlzi.! popra wk~ w
żenia, iż położy to kres szeptanej p::-opagan- 1~:enb p:i.ńsb·:owe, jak np. dok:iiiczenie refor- czy w ten sposób Skarb chce narlrob1c straty, art. 5 ust. :i, p 03 -..;1l"j1 ~ y.:1 t• t , .: . . . c
dzie spekulantów i kombinatorów, żerujących my. rolni;j p:zc~ :rnla~wienic fo~my prawnej I wynik~ją~e ze zwol;iienia or! tego. p~datku przc\lsi~h'.or~t:von: i _zr.1d t1o:n or1tlzie!i;c kasy
na nasz~m rynku cen. Wskazywałem jedno- po:::1atlam:i z1em1 i z:io•1tlow\' dz1:iłek now,opo- przcds1ęb10rstw panst:vo~ych ruzlicza~ącyc!1 i rac;mnkl b:'2t.ące w mst;tucpc!i kr,·Jy,owych.
czcHnie na pewne niekonsekwencje naszej po- wst:".lych - dwa kapitalne warunki utrwale- I się centralnie, i przcdsię-bror~tw p:nost:iJącyc!l 'V'ród p;:1::t' 3 ii;:bior:;~\' F:i d\•:a. nnt:i b"nc dolityki finan~owej, jak np. wzrost cen regla- ni:i reformy rolnej po ws~e czrsy.
poci zarządem pniistl1·owym prowadzonych chodowe. k'.,órych jcd:.ak rlochocly budzą zamcntowanych za bezpośrednie ŚY:iadczenia
"G1.·ng-a trzC'cia - Czy p:·zc:o: niewspólrł"i~1-- na potrzeby wyłącznie admii.1bt:·a~ji. Zrcsz~ą ttrz".;"ni:i: są to lasy p::1fi.5two\'.'t' i film irnlPai1;;iwa w stosnnku do obywateli (opiaty za ne <:o "y!'ckości obiegu picni~żnego rozdęcie \pod te ostatnie można podc1ągn1c wszystk.e ski. :Jrtnacja ]asów pańsh„·o,·;ych jest dosyć
kolej, gaz, elektryczność, radio), przy ogól- b~·clżetu administracyjnego, a więc czysto p!·zedsiębiorstwa państwow~ lub. pod zar;i;ri- rlziwna. W("]lug- d:ikl-:<1n 'Cif rh11:·r!1 przcd~i~
nych tendt:?ncjach deflacyjnych. I niestety skut- konsumcyjnego nie ucierpi bnd:!et inwestycyj- dem paiist~owym, które me. ~aJą dochodow, biol·stwo powyższe jest w ob()cnej cll\yili zaki >-.-zrostu tych cen dały się natychmiast pra- ny, który jest przecież podstawą rozwoju go- jaki bowiem byłby cel ~rzeJę~1a tych przccl-' dlnżonc 11 a l/'.!. miliarda złotych. TI:icJ01:al.ny
wie odcz\lĆ na rynku artykułów żywno6ciowych, spodarstwa paiistwowego.
siębiorstw deficytowych Jak me potrzeby a~- wvrąb, który m:itc przynieść doclrndy. _w.111.en
gdzie wc<llug danych CUP or! w1:ześnia do
Uv;aga czw:irt.-t - Jak pog"otlzić z 10-krot- ! ministracji. W podatku obrot?wym pod:wyz- odbyć się don;rro ,..,. jesieni. Z·.1ehflrlz1 więc
tyczai::i. r.b. nastąpiła zwyżka o przeszło 40'7c. nym _'nr.'.lstem ob!egu pi<>ni~żnego przecii;tnic szono . st.awki poda,tkowe zi:iow zwal111a3ąc pytanie, skqd zn:ijdq -._ir. przr.w}d) \~am• dnc·h11Jest to jencze jeden dowód, iż spolcc7.cl1°two 20-krotny wzrost cen szty\\'11ych na artykuły przeds1ęb1orstwa panstwowe I pod zarządei;1 dy. Chyba, że abn.mJ'lcc w1 %..:!. p.k1 nadnasze jest organizmem bardzo czułym na przemysłowe, cen regulowanych odgórnie przez p:iń.stwowym, prowadzone na potrz~by . adm1- chodzą z różnych tert>nów o \'")"r ble !:ill:n rr;i:
Wf'zclkie niekonsekwencje l\"O~pQ[hrcze, na państwo, lub przeciętnie :JO-krotny wzrost cen nistr:icji. W podatku od wzbogacema si_ę wo- 1JionóY; met-ów s;r,e:«·iennych rlrcwna w chw1h
którym nic należy eksperymentować.
łza bezpośrednie :wiadczenia Państwa w sto- jennego wypaczona z1stala w wykon~n_m z~- I obecnej, gdy soki dr::cwne ju;:. ruszyły, grly
sunku do obywateli. Rzucam to zaga•lnienie sadnicza idea tego podatku. W poszuk1wamu drmin jc·t najmnif:'j przydatn do crló · buPOLITYKA CEN
już po raz dru~i, ponieważ ten niewspółmi~r- płatników, zna~ez~ono w pie~·w~zym. r~ędz!e clowlanych, są prawdz;!we. Je-~ll t~ )rawdn.
ny wzrost cen budzi w szarym obywatelu me- chłopa, który mck1edy z narazemcm zyc1a me dowodziłoby raczej d 0 wastacJ1 lasow, a nie
'1'vmczasem iednak stwierdzić I)ależy, iż te wiarQ w prawdziwo~ć i trwałnść stabilizacyj- oddając okupantowi kontyngentu, zdołał choć- '. racjonalnej gospodarki.
niekonsekwencJ'e gospodarcze spotyka się pra- nych tendencyj Minioterstw:i Skarbu.
by częściowo oddłużyć się, co jest uważane za
p. d . b'o "t\
F"ilm Pol-ki"" w\·l·n·zuJ'c si"
'
·
·
· ' ·
·
·
Zd ·
·
·
1 ze su: i 1 ~ vo „
. "
, . ,
w·e na każdym kroku. Wczmy
przede wszyst- 1 Poda~l!;~
t~. zasadmczc ':ątpliwo~c1, pragnę wzbogaceme wo_Jenne.
aJ~ s~ę, ze w~zys~y, dochodem „aż'' ll. 753 .000 zł. dochodem śmicsz-,
kim dla prr.yklad'.1 s~:·awę cen.
.
podkrcshc, 1z SJ?rawa bu~zetn _panstwo~\"cgo, zn?II\Y prz.edwoJcnnc zadłuze!1ie
r?lmch,a, n m 'eśli się ,-,.rźmie J10cl nwa;:rę, Ż" otr:;·mnWydnwało by się, ii: zakup snrowcn kraiowe- sprawa z.asad fmanso:rnma Pa~1st.wa rown?- ~to~·emu .me poma~ały sanac~:Jne akcJe oddlu1 111 jnopol filmowa~i:i w Pa!i-twie i moi)cpol
go, rcgłnmentownncgo na rynku .wc~1·nętr~- znaczna Jest z zaufaniem d? piemądza pan- z~n~owe l szkoda, ze Skarb 111.~ ~oszukał płat- sprowadzania
ws:::clkich filrnów z:igr::rni'z , vcii
nym, po·.vii;ien. od?ywać si.ę po ce~1c Jednoh- 1 s~wowego,, a przez to sa:::.o, J~st sorawą zaufa- mkow teg? pod;it}n1 trochę b!JzeJ na ul. :Mar- że nie wvprodukowało przez pra\·;ic rok swej
tej, tym więc_eJ, ze kupuJący~h ?est tyl~o n~a sz~rok1ch ~varsh". lu.dnosci do. Rządu, zaufa- szalkowskieJ wsrod tych.', co za wy~~Jony lo- działalności ani jedne~o fih:m długomctr::żo
dwóch - Panstwo przez swoJe ZJednoczerna ma ktorego mgcly me Jest za wiele.
kal sklepowy mogą płacie do 1/2 m1hona zło- wcgo który pochlon~fov w;clkic wvdatki , ;i;e
i S1JóMzielczość. Nies~ety tak nie jest., B~ak) ~ tych wzglę~ów wyjaśni~nie wątpli~ości ?d- tych. Anali~ując dochody z mo!1opoli .. pań- podobno za wysianie· fiimu dokument:iryc;;nerozdzialu sekt~ra pan:;twoweg~ od społdz1e.l_- nosme zaEad fmai!sow~·cl1 J."st '''art~nk1em sme, stwowych, ml'. wolno nam zapommać, 1z do- go 0 zburzeniu \V:i·· zawy na proces w Focz~go prow~dz1 do m~zdrowei konkur.t-,JlCJl, qua non wykonama, wsznJk1ch _planow gospo- , ~hod~ te są Jak zres~tą. przy poda_tkach po- rymberdze, zażądało przedsiębior;;two wy;om1ędzy tymi sektorami d,o podkupywama po d'.lrczych. Społcczenstwu np.lezy ~~>tłu~~czyć: ~rc_dmch wyrazem spozy.c1a społecze!łstwa. Je- kiej opłaty dzierż::i:wnej. A moż(' by Ministerwyższych cenach ,artyku!ow przeznac~on~ch me. wyst~r~zą hasb - .c~o~by naJp1ę1,'nieisze. 1 I zeh pod tym kątem '".ldzema spoJrz~y n~ stwo Skarbu zrzekło się tych doc hod.Jw ;md
dla przemysłu panstwowego przez społdz1el- na.ibardzieJ słuszne - .iezcli społeczenstwo me monopole, to wprost mesłychanym w h1storn warunkiem że przedsiQbiorstwo wyprodukuje
czość. Czy to jes.~ ~drO\yY element l,cs~talto~va: bę.dzie przek~nane o ic!1 real,ności i nic będzie ska~bowości, w ~zicjac]1 naszego .b~dżet;i i wreszcie jeden film polski. _ Pałi~two od
nia si~ ceny wy1sc1oweJ bard~o wą.;p1ę. ~ezeh miało zaufama do realizatorow.
budze~1~ wszy,stk1ch panstw europeJsk!ch 1est tvch 11 :milionó~ nic zubożeje, a ten pow.stały
chod?:t o ceny ?Ja k~nsu.me~tow, t<;> dla, rnforANALIZA DOCHODóW
fakt, 1z doch?d naszego ;'fonopolu ~p1rytu~o- film hęd:iie napewno na długie lata pam1:itkl}
nrnc11 podnm, /e W yclzrnł Zn~ran1czn) _„S_powego stano;v1 przeszło 2..,% dochodow budze- działalności przedsiębiorstwa.
łcm" na którego czele, nawiasem mowiąc,
Budżet nasz zamyka się kwotą 38.979.032.200 towych Panstwa podczas gdy przed wojną
stoi b\°!Y lewiatańczyk, za przepisanie faktu- złotych po stronie wydatków i 35.485.128.077 wynosił 12%.
CHARAKTER WYDATKóW
ry Mi~i~terstwa żeglugi i Handlu Zagranicz- zfotych po stronie dochodów - deficyt budże
Przechodząc do drugiej strony budżetu .
n'ego i skierowanie jej do ~ydziału ~pożyw- towy wynosi 3.493.804.123 złote i jeżeli poDEFICYTOWOść PRZEDSIĘBIORSTW
do wydatków - należy jeszcze raz z nac~s
ezego, dobija do rachunku a%, Wydział Spo- przednio podawaliśmy w wątpliwość realność
kiem nodkreślić, iż na tle porównawczym Jeżyw·czy za rozdział 1ia Ol~ręgi - ~%,Okręg d?- budżetu wobec wysokości obiegu pieniężnego,
Ostatnią pozycją w dochodach państwa są
bija swoje, Oddział swoie. Oto J~k narasta.i.ą to dotyczyła ona przede wszystkim stron do- przedsiębiorstwa i zakłady państwowe, rozli- dvnie ltiinisterstvrn Skarbu tak bioqc mnoż
koszty, które obciążają konsumenta. To me chodowych budżetu. Rozpatrując bliże.i ~tronę czające się centralnie ze Skarbem. Niestety, nik wzrostu budżetu w stosunku d01 J}rzedwojennego, jak rówmez procento;vy udział
jest wpł~'W elementów wolnorynkowych, wg d.o~~otlo.w'.i należy z uznaniem _podk~eś!ić W'" 'i k~ytykę tej części budżetu przeprowadziło już
wydatkach budżetowych wyb.zu.1e tend"nc.ie
wyjaśniel1 ministra Bobrowskiego na k<ztał- ~1!1~i Mm1sters.tw:i S~arbu; ktore J.edyne w pismo satyryczne „Szpilki'', stwierdzając iż
oszczędnościowe. Poza tym Mi:iisterstwo Roltowank si~ cen na naszym rynku, to raczej SWietle wszelkich porownan wychodzi ob-ronną ·nasze przedsiębiorstwa państwowe są jak
nictwa zachowało swój stopieii procentowy w
dowolność zbiurokratyzowanego aparatu ,,Spo- ręką tak w dochodach administracyjnych jak ubrania od pierwszorzędnego krawca do- \vYdatkach bud.:etowych, zaś Ministe1•stwo
łem". Jeszcze jeden khsyczny przykład od- i monopolowy~h .. Tutaj jednak ró._,;~i~ż są skonale leżą. Dowcip dowcipem, ale bardzo ()'§wiaty swój
udział procentowy zmniej~zyło
g'Órnego ksztallowania cen. Istnieje ~ohi~ Zje- pe.wne zastr~e~ema. W c1ochod"l01 z dallln pu- rozrodcza tych przedsiębiorstw - powstają
z 16 na 13%. 'fen ostatni oł:-jaw jest w Pań
dnoczenie Przemysh1 Konserwoweg'>. \'i edlug bh~zn~cl; M1111ster;;~wo Skarbu p:>s~lo po linii jak grzyby po deszczu i o dziwo prawie wszyststwie. które w JHanifcście l,ipcowym po~tawi
planu uzgodnionego z Mini~terstwem Apro- na~m.meJszego opor.u, celem mpewnienia jak I k!c w i;ajlepszym wyJ;>a?ku nierentowne jeżeli
lo sobie za zadanie rozszerzenie ośwhty i udowizacji, -przygotowało ono 18.000 ton pulp naJw1ę~szych ~~łY'\ ów. W pod;i.t/;a dnchodo- , me deficytowe. Przec1ez normalną przesłanką
stępnienie· jej najszerszym warstwom ludnocelem przerobienia ich na marmoladę przy w~. Jako m1111mum wolne op_Jda lk~wania i' tworz~ni~ przedsię~iorstw państwowych jest
wkalkulowanej cenie cukru 15 zł za kg. Otóż prz:i:Jęto 12.000 złotych w porownamu do nadame· 1m komercJalnego charakteru i pew- ści, bardzo smutny.
Zwi~kszenie wydatków na oświatt" napewpo wytworzeniu pulp Ministerstwo oświadczy- --.O.:t»e•-•
wa.~~······················••••e•••••••••••••••e••••••••o•••·········· no wybiegając myślą wprzód zm~iejszyło by
ło, że za cukier trzeba płacić nie 15 zł, a po
nam wydatki na bezpieczeństwo - szkob lecenie wol11orYJ1kowej, t.j. ca 150 zł. Skutek jest
piej wychowa człowieka niż więzienie i sankten. iż pulpy leżl} i pewno skisną, bo trudno
cja karna.
kalkulować marmoladę na około 100 zł za kg.
Zdrowe oszczędnościowe tendencje, wyka~aNa pewnym tylko odcinku nie ma zwyżki cen
PrPliminarz budżetowy, którego omń . 1 zł , ?•zemvsłu _ 736 mil. zł., Aprowiza- ne przez Minis11rs,two Skarbu, ni> 7 1nla_z!~7
- na odcinku cen za pracę, t.j. na odcinku
3 648
il ł K
· niestety na~ladowcow w pozoshłyrh mm1płac. I tutaj jest największy mankame)lt na- wienie i przyjęcie było najważniejszym za- rji I Hanu Ir _
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omum- ł sterstwach, których budiety sa rozdęte. Poszej polityki cen, że nie idzie ona w parze z d ·
amem
raJoweJ
a y
aro oweJ, o eJ- rnrJ: ~.,91 mil. zł„ Rolr.ictwa i Re- wo~m tego jest przecie wnystkim ~z'llony
polityką płac.
muje okres 9 miesięcy - od 1 kwietnia do f•iw1 Rolnych 1.791 mil. zł., Oświa- rozrost biurokracji. Podczas grly wg stanu
31 grudnia 1946 r.
ty ·- 5.09:: mil. zł„ Kultury i Sztuki _ ?i roku 1939 liczb~ etató'~ w administracji
ROZROST BUDŻETU
Pn edło?rnie rządowe, zawierające Usta- 2~7 mil. zł.. Pracy i Opieki Społeczne. - p_ań.stwowej wy,nos1!a łą~zme z 8~~00 naurzyRzucilem tych par-" uwag pocza.tkoW"Ch, aby
i:;.1.
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cieli 151.000 osob. obecme mamy ";:i2 tys. oraz
.,
wę •. n ar ewą na ten o ·res. upowaznia
· . ·'''•••• m1 · ,z ., o~z~ 1 e egra ow 19 l30 tys. pracowników bezpiecze.ń~twa. Liczba
wykazać,
iż
buclżet
i równowag:. budżetowa 1 ząd do c~ynienia wydatków hieżącyel_1 do 11111 ~.. Ir. <.rmacJI l Propagandy - 171 wi'ęc \:Vzrosla przeszło dwukrotnie. Jeszcze fato nie jest wszystko. że są pewne zjawis1<a
,
g 0 -; poclarcze niekorzystne, których w bud.że- 1-w, :y (w5zystkie liczhy podajemy w za- m'l. .ił Zchowia 1.157 mil. zł.. Odhu· talniej wygląda to, gdy stwi·crdzimy, że przed
cie nie można zobaczvć. Do zjawisk tych po- okrągleniu do 1 miliona) 38.979 mil. •l<Jwy - 497 mil. zł„ Żell"lurri i Handlu wojną był jeden urzl'dnik pań,stwowy na :JO
star:im się wrócić, rozpatrując nasz pienv- zł., z <-zep;o: na wydatki administracyjne Za~ · aiczNgo 553 mil. "zł„ Leśni~- ~1dzi 66 obecnie bez bezpieczenstwa, wypada
szy preliminarz budżetowy. Szkoda tylko. iż ~~ " 4 r::
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nie otrzymaliśmy całego preliminarza budże- J<l ,'J ·> mr z ., na cop a Y ze rnr u na
·
-:- '' mi ·_z ·
a emerytury 1 • renty
Spośród budżetów administracyjnych minitowcgo, a jedynie cyfrowe zestawienia ogól- rok·~,cie niedoborów eksploatacyjnych przn•·dyw1.ny Jest wydatek 526 mil. zł., sterstw chciałbym zatrzymać siQ nad l\Iinisternc. Rozpatrujac jakiekolwiek zestawienia cy- rrzcilsiębic>rstw i zakładów pai1stwowych 'l? cb•ługf' długów państwowych 432 · stwem Aprowizacji. którego wydatki zamykafro·ve i chcąc dostrzec w nich jakieś linie roz- 3. !~34 mil. zł., na i;lopłaty do funduszów .nil ~ L, na Ogólny Zarząd Skarbowy _ ją się sumą 3.648.425.000 złotvch, podcz~s gdy
wojo'.~·e, WZ!"dędnie z.iawiska pr;r,ełomu gospo- lOfl mil. 7.L Ponadto Ustnwa upoważni o 6 71; mil. z~.
wydatki za I kwartał r.b. wynosiły zł
darczr~o. należy rzucić je na jakieś tło porów..1
d
I' . . . .
d l
(
. .
. 135.000.000, zaś za trzy kwar'bły ub. roku
0 c;,ynienia
n:n~·c:e. Kie mogąc podać linii rozwojowych '".T.l!~
wydatków majątko- . il \ • azmeJFZe oc iody powyze1 1 m1- 207 milj. Zainterpelowane w tej 8prawi c czynnr~~c.'!O budżetu poKojennego 1. powodu braku w:rch do kwoty ustalonej w państwowym 'rnrcl;:) pr1<•wiclywane są: Główny Urząd nik'. skarbowe wyjaśniły, ii w kwocie tej znajm:i.' "rialów budżetowych z poprzednich okre- piarne inv.-t stycyjnym.
L1i..widacy;r..y - 1.500 mil. zł„ Min. Skar- dv;J!. fię :<,·;iadczcnia rz eczowe. Nic~ r~iumia:
SÓ'.Y, zmuszeni jesteśmy korzystać z materiaJ\'a pokrycie wydatków bieżących prze- bu __ 15 225 mil. zł. Aprowizacji i Han· ły ih Jest wobec ~cg?, rll.aczep;o kwota l;\\"l~'kz en
lóv.- budżetowych przedwojennrch. a miano·l
d h0 d
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(1 "
.
I'
neczowych znaJdUJe się tylko po strome wywicie b 1dżetu z 1939/40 r. Zrozumiale, że po- Wit· ' 1 ane
są
oc
Y w wyso rnsci 11 11 - - 3 • 2 j mi 1· z ·
datków. Przecież lllini~tcrstwo Ap rcw: ::cii
róv.Trnie to nie może d:i!dadnie o)lrazować ;1;; 18."" ~il zł„ z czego dochody adminiPrzi dsięhicrstwa i Zakłady przewiduj/! jest jednocześnie aparatem zhiorczvm i roz.
stanu ob~cnego n:iszej gosp:id:lrki, bio1·ąc pod Hni<' ii pncwiclywanc są w wysokości 1!..,d11•cty ·w wysokości 294 mil. zł., wyd at- 'dzielczym, ~wiarlcz.eni~ .będ~r od:rlatni e :~bie·
11\':ac;ę olbrzymie straty wojenne, zniszczenia ?O '-ł:t') mil. zł., wpłaty przedsiębiorstw i k; w 11 yso~ości 3.534 mil. zł. Najpoważ- rane ~r. w~i •. S!J: '.'own~cz odp!atme nJ1l?w;i1w
tak w lrnpitale materiałowym jak i ludzkim,
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nie mniej pewne porównanie i ciekawe wnio- wp :ny
monopolów
państwowych
PH ' 11 ywane są na prze<ls1ęb1orstwo ratn ochotniczych bryg-ad 7.hi o1--zych, którr
ski wyciągnąć możemy: Otóż pierwsze spo- ~4 ;:,c.;; mil zł. Dochody na pokrycie wy- Fc!!;..!ch Kolei Państwowych w sumie tak wsnaniale sobie daj<} radQ w aprowizacji
~~rzrżenie,_ jaki~ n~s.uwa się, jest twierdzenie, 1att,/ w m:;jątkowych podane będą w paf1. 2 ~tlij mil zł.
wla•ncj na wsiach.
1z 1~a5z obieg P 1,c111p,zn:i.:
s~osu!1ku. d? ~r7.ed- •~w.•wym planie inwestycyjnym.
l mon< pi li przewidywane są dochody
wo1cn11rgo ·"·zru. I mn1e1 \1·1i:ce1 <lz1e~ięc1okM-1
···· 1 I -, h d'
.. · · ·
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GOSPODARKA KOLEJOWA
tnil'. n:1tomfr:~t lmrlżet wz::-ó~ł przcs::ln 20-krn- . · ·· to ,o
.n zetu 7.W}C~a1nego \1}110 1 na;t1;pu1ąct•: o ny ~· m1. z.,
ytotnic. I podczas gdy om:.i.wia;iy przedwojenny ~" 1, ·. •1'tl W) mkn. ::1.49 !. mil. zł.
n· ' f l - 4.500 mil. zł„ Spirytm;owy Muszę jednak zatrzym:H~ ~ip, nad j~<li1vn'
b~ul~n~ oblicza;.y był na 1 i 1/2-krotnr obr~t 1 ',\.'}datki administrar;·jnc poszczrgól- 9.c:·il~ mit· 2ł.. Zapałc?.:my - 480 mil. zł. nrzedsi<:bio!·strem. df'tycl•~z <i " z:w:n" rlorh n
piernr.z!ly w ciągu roku, o~ecny budżet obh-1 nv·~h miniftcrstw przewidywane są w wy- L'o11·,..yiny 35 mil. zł.
Polskimi
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tendencji naszego resortn fin:i.nsowe~o, i tn 've1 -·- 5.905 mil. 7.ł., Administracji Pu [Jr~•: 1~nik(,w państwowych i 2.692 se \Vych ni<• ~"·i r' ; u\h . iP w st'l „ . , ,
, "
11 0 1
na~~:wa.ia się po·.·.-r~ne wąt;iliwo:ici: ..wat~li- hf ·. ?11c.j - 1.223 mil. :-:i„ Ziem OdzyskR r11;:;w i pr..l uratorów, łącwif' - 254·.661 su pr:ierlwc i',1'1":;0, ilo.ić to'" rn k r,.
we•.;r· p•c~"-,. ,:1. - b:ora.~ poi 111\"fl'.'".e. , 1z procz
·
· · ,
·
·1•, 1·11 2.050 mil. 7.ł. Bczpicczei1stwa Pu- osr'l1 . Zc,at~wienie to nie obejmuje eta r:i":cr· zm•11r1
~ ::~· :1 :;1 ~ . pr i ;,
.,„'!'">„. , :
brnH:ctu adminlstr:icyinego istniPje jeszcze
. nie wzr!' :>ły w ~to~unku b ·n 1 :' IY'll ,.. ,. .„.
budżet inwe:;tycyjny. który musi być pokryty !l:c.trq.~o ,..- ~.978 mil. zł„ Sprawicrlliw_o· i ~ów minis!• rstw- o~)l'ony Narodowej I ty kolejowe, PKP nie przs·klo i:" lnyrl1 , I o·•~·
tym samym pieniądzem obiegowym - czy I sci -- 48;, mil. zł., Skarbu - 1.053 mil. B1·Lµ;1 ·cze11nwa Publicznego.
1 kowych obowiiizków _
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nie nie spełnia swoich, przez co naraża Pa:ń- j K. P. G.
stwo na dodatkowe straty, np. przez niere·
montowanie wagonów-cystern ponosimy milionowe straty na zwiększonych kosztach spro
wadzania ropy z Rumunii - powtarzam, przy
h ze·
\
h
h · k
1 I · ł
b
,ł l · 1 ·
I
tych wszystkich elementach PKP w budżecie
;my "c.bec zhliżaJ'ących si„" zJ' azdów czy ma do lt"'O
'" prawo spo c zie ma woI e<' (11uc z1a owyt I 1 o ręgowyc d Iwa oyc
administracyjnym, a więc nie na skutek inwywiezieni>t przez okupanta tych cz on- lrań spółd:iie ni wiąże się a sza kwestia,
'
westycji tylko w normalnej eksploatacji przy- : 1· '1h :t>Ic~ y1 b.
którą wyp1diJ poruszyć, skoro o tych spra·
\\' : wi:>: ~u niewątpliwie z tą spraw:1 ków wbr~w ieh woli.
nosi 2.300.000.000 straty, gdzie tkwi przyczyW każoym razie w żadnym przypadku wa;h mowa Otóż mimo, iż mamy już
Spóldziclcl~
w•.. I: !V uli~ dwa Związki
na?
Niestety przyczyna tk;>i "'J'łqcznie w fa- , I Żw •!= rk Ji-, wizyjny i Zw. Gosp. ..Spo· 1 nie może spółdzielnia. wyk~nc~yć. tych 1lr.up;.ą poła\\'~. k~ietnia, a za~em nie~ąt·
talnej gospodarce materiale:n ludzkim _ jak lr·r:-i· 1 ok-lt1,iki do spółdzielni o ustaleniu czł,rnków, którzy zostali wyw1e~iem a od plnnc lad 1 dz1en roz~oczn, si~ o~dz1alo
to stwierdziła Komisja Centralna Z-;viązków iicz~1y c1łcnków spółdzielni, a przy tej 1 daty w,ywi1 'ieniii ni<>. no~ynęlo JCSZC7.P' l~t ~e waln~ zgromadzem~ spol<hielm, - !o
Zawodowych, w przeroście biurokraty~znym. o!o•zJi 0 slu"Flaniu t. zw. „przym11sowych" pięć. Szkoda, że Zw1ązk1 - a szczegolme 1cclnak <le tychczas zamteresowane społ
Lic~ba ?,racown!k.ów PK~ w~rosła jak to r:1rl1:Prno crłcnków spółd?.iclni. Sprawa ta zw;qzck Rn, izyjny - nie il.al oL"~ WSP•' I '.lzit>lnie rfr otrzynrnly instrnk<"_ii ll,nurza~ ·
s~1erdzaa Kom1sJa ko:ziumkacyJna o 100 tys. częś;,owo :;:rst:iła już wyjaśniona w nrze mnianych n lecefi skrdl:mlll takzc wv· iących o strukturze obydwu Zw1ą1kow ani
osob, - gdy ~r~ed W~J~ą- n:i 1 ~m toni b~ł~ 14 5Hrntlarn Chłopskiecro. Niemniej jctl- cz,·rpujacy ~h wyjaśnici1, .i a ki eh 1·złonków też re:rnl;iminu wyhorC'Zl'j!'.O C7.łnnków rad
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do 9 pracowmkow dz1s111J ich Jest powyzeJ
nak '':maga ona dalszych wy1asmcn.
'
20-tu.
1 kiedy sp(I 1111e ma mo~e. s _res ac z r~- Ol• zia O\\-) r 1 1 ~ e. eg" ow .n~ z1az1 y o"r ,Io
ni
~hył~n
1uz_
h~łby
~rzenez
gowe.
m8truo;rn111f'
Przec1ez
czl1111ków.
jestru
~krP!\1,~.
si"
0 '<:~nik .SpołPrn" ilomap:11
ZNACZENIE BUDŻETU PAŃSTWOWEGO nili: członków spółdzielni, nic posiadają· należy do f: cwszedniego a. znrazt•m 1 roi~- czas naJwyzs~) ! Boc ~rze~1ez wir.lu oocyc~ dekli.i „cyj. Okólnik 1rntomiast Zwią- stawowcg..1 ohowiązku Związku Rew1zyJ· wych c~ło~ko"\\· zarz.ądo.w 1 rad .n11ch ·1r·
Historia budżetów państwowych to historia
. czych me 1est ohzna1om1o~ych. an z ."h ·:
Hewiz~ inego mówi o skreślani n z re· ne:i;o!
zku
walk o prawa obywatela, historia walk o parcną struk:urą ohyd wu Zw1ązkow .. am '"'
~ho1l~1.
1~1
•.
ro
o
jednak
się
Domyślam:;
czło.1·
tych
spółdzielni_
cztonków
jestru
lamentaryzm, historia walk o demokrację,
hoc przecie?. nie trudno clo~y~hc Slf): N1i> z .re~t~lammem. ';!lrn~czym: A cz)·tm ~h,'.walk wiekowych, niekiedy nawet pisanych ków:
a) któny zostali rzekomo zmuszeni du tyle chochi. o czystość re1rst~u, ile o w1ązk1em. - 1esli me 7:w1ązk~1 Rrw11v1.
krwią. Należy przypomnieć, że objawem dezmniejszenir liczby głosów roln.1czych ~a nego w p1erwnym r7.ęrh1e --:--- .lf'~t 7~tlh:w
mokratyzacji życia publicznego w paiistwie pr.llystąpirrii2 na członka spółdzielni i
polskim po rozbiorach był pierwszy prelimioddziałowjt.h walnych zl'hra~iaeh sp.of: o !o z.awcz.aSt•. by czlo~lrnw'.e wla'h •1:·• 1
h) którzy zostali wywiezieni.
narz budżetowy, przedłożony Sejmowi KonSzkoda, <.c okólniki te nie wskazują do- dzielni. Alt nie ma. co. z~1ytmn. ohawi.ac ~lz1elm h~·łt cl?~tatec~ntP po111:~trnow:1111 o
stytucyjnemu na okres 1/2 roczny od 1 stycz- kł:iclnie pl 0 „taw rlo skreślenia.
się, spółdzielnie zrobią 1 Jedno 1 drugie, ich prawach .1 ohow~1zbeh lak~ n·;~"~•nia do 30 czerwca 1919 roku, a więc w nieJednocześnie dziwnym wydaje się, że t. zn. i rc~fstry członkowskie oczyszezą tó~ n.a oclclz1lłlowe Zgroma1h,·111a 'P"' ·
spełna 2 miesiące po odzyskaniu Niepodległo
llz1dm?!
.
ohydwa z.vil!zki, które przecież clbać o to a i głosów im .starezy.
ści, preliminarz obejmujący tylko obszar b.
Ze sprawi.' Jednak wspommanycli juz
Królestwa Polskiego, i zamykający się deficy- winny, hy w szeregar,h ruchu spóldziel-
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co tu . chodzi?
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tem 2.030.233.710 marek. Również następne
budżety mniej więcej do 1923 roku nie obejmowały całości Rzeczypospolitej i miały wysokie deficyty.
Mimo jednak niepewno-ści terytorialnej, mimo deficytów wynoszących niekiedy przeszło
80% budżetu, sam fakt przedkładania ich Par
lamentowi był objawem demokracji. Z tego
punktu widzenia pa.trząc na nasz budżet, witamy go jako objaw właściwie pojętego
p:awdziwie demokratycznego ustosunkowania
się Rzą.du do obywatela, który płacąc .podatki
pod wszelką. postacią., powinien wied7.ieć jah
jego pieniędzmi Rząd gospodaruje. Witam~·
go tym przychylniej, iż mimo zastrzeżeń, które podnieśliśmy, zawiera on bezsprzecznie tendE!'ncje ze strony Ministra Skarbu gospodarki
oszczędnej i stabilizacji waluty na pewnym
parytecie. Budżet państwa, który po 6-letniej
martyrologii -0knpacji, po wyniszczeniu sił
biologicznych i moralnych lliil-rodu, w rok po
wypę<izeniu niemieckiego okupanta, wykazuje
deficyt wynoszący 9%, jest niewątpliwie sukcesem Rządu - przedłożenie go ·zaś obecnie
Parlamentowi przyjmujemy jako wyraz wprowadzania jawności w gospodarce państwowej i
jako zapowiedź jawnej i kontrolowanej przez
Parlamnt gospodarki w przyszłości.
JAWNOść

WYDATKóW

W walce o prawo kontroli budżetu ustaliła
demokracja pewne zasady budżet!lwania, którymi są: zasada jawności budżetu, ·t. zn. iż
w budżecie wszystkie pozycje są nazwane
. i ws_kazywany jest adresat, który pieniądze
P.ubhczne otrzymuje, niezależnie od tego czy
otrzymuje je tytułem subwencji, czy z warunkiem rozliczenia. Tak zw. fundusze dyspozycyjne dopuszczalne są. wyłącznie dla pewnych
państwowo ważnych a nie wskaz:mych do
ujawnienia spraw. Jeżeli o tę zasadę chodzi
to nozostaje nam jedynie \vyrazić nadzieję,
że do szczegó1owego rozpatrywania budżetu
otrzymamy od Pana Ministra Skarbu egzemplarze preliminarza z podziałem również na
rozdziały i paragrafy.

rzego znal.i7ło się jak najwięcej naszych
obywaleli, tak skwapliwie zalecają skrc·
~lać członków z rejestru c:i:lo11ków spół
dzielni. Cz); nie powinny te ZwiązH ra·
rzej zach•;ci:. spółdzielnie do pozyskani:i
na człnnk;.\\ tych ohywateli, którzy w o·
kresie okupf'cji wplaeili uclział;y a nie
1odpi rnłi tl(•lyrhczas deklaracji? Sprawa
>rzecież j cst jasna.
W okre~; ~ okupacji władze- okupacyjne
tuały się :;,astosować nie tyle przymuo;
·:ileżenia t!11 spóhhielni, ile raczrj przymus wpłaty na udział. Najlepszym tego
1lowodem ie~~ fakt, że było w niektóryrh
spólrlzielui-?di wiele wpłat na poczet u1lzinłn a hr::•~ hyło t11 i ów1lzie cleklara·'Yi
Nikt jccln~k z te~o tytułu nie rohil sp;;cjalni~ zar.rntn nikomu i ahsolntnie nir
był stosowany przymus w podpisywaniu
Jeśli hyły gdzieś te~o rodndeklaracyj
ju wypadl:i to miały one charakter spora'.'yczny i 11it miały one charakti>rn po
stępowania wiaclz spółdzielni ą. tylko charakter niq•c•czytalnych wybryków niemieckich k11misnrzy spóldzi.elni i nielicz·
nych nicktc1 ych zbyt ~orliwych wykonawców icl1 7Jceril. Wła1lze spółdzielni
miały inn.! s10dki zara1lcze na brak deklaracyj W( hec władz okupacyjnyrh: poprostu spól1lziPlnie same „fr hrykowały"
ilPklaracjr. wymieniając je stopniowo na
wlasciwe, p,1dpisane dobrowolnie przPz
zableresowu•ych członków. Czy nie słu
szniej zatP:i~ byłoby, by obydwa Zwiazki
dały raczei zalecenie, hy skre§lić człon
ków „fikcyj11yc-h", a tych, którzy nie podpisali jesu1e deklaracyj, zwerbować na
członków? Tvrnh:urbiej przecir:\ że ich
ud~iabrni rnółdzielnia pracowała i pracu,je. Wła.:.riciel zatem wplaconer-o udzi<iłu ma prawo 0'1ecnie podpisać dcklaracj~ czło'.i!,owską i niewątpliwie pMlpiszc, jeśli t)lko spółdzielnia przypomni
mn o ohu-iązku dopełnionia wanmlrn
porlpisaniJ (leklaracji.
A ezy spó 1dzit•lnia zgodnie z życzeniem
Centrali z,~iązku Rewizyjne11:0 (okólnik
z 25 mare·1 1·. h.- ma prawo skreślić z rejeslnt człe>;.~ ów tych ezłonków, którzy zostali wywir zieni? 1 faszym zdaniem nie ma
prawa. U.>tawa o spółdmclniach bowiem
nie określa szczegółowo, w jakich przypadkach C'l!unek może być wykluczony.
Określa t.1 jcclnak statut, który przewidnjJ możh\\oc.ść wykluczenia zf ~półdzielni <':r.lonk1 m. in. w przyp::idlrn:
a) nie utrzymywania przez lat 5 ze
spół<lzielnrą żadnych stosunków handlowych,
h) wyprr.waclzrnia się członka pozii

Drugę. kardyna•lnę. zasadę. budżetowania jest
zasada powszechności, t. zn. iż budiet qbejmuje wszystkie dochody · i wydatki Państwa
i nie ma działalności, któraby w budżecie nie
była przewidziana. Zasada powyższa jest tym
ważnie.isza w państwach, które nie oparły worco:jci pieniędza na jakirnś parytecie złota czy
dewiz, parytecie fikcji trwałej wartości kruszcu - a na wartości pracy i produkcji, na wartości wyprodukowanych dóbr. Gdy z tego
punktu wid~enia spo.irzymf na preliminarz, to
musimy stwierdzić, iż nie obejmuje on całej
działalności Państwa. Przede wszystkim nie
obejmie On działalności upaństwowionych na
podstawie ustawy o przejęciu na własność pań
stwa podstawowych ge,łęzi gospodarki narodowei przedsiębiorstw państwowych. Zważywszy
dochodowym daie
7a'Ś, iż dekret o podatku
Ministrowi Skarbu dyskrecjonalnę. władze do
slosowan!a stawek poda•kowych dJ,1, przedsieł:iorstw wykazuję.cych zysk powyżej 100 tys.
7łotych, zważywszy, że chodzi w tym wypadku
c- wartości majętkowe i kwoty służęce produkcji wielokrotnie przewyższafoce preliminarz
budżetowy, że plany produkcyjne, rentowność
tre~n działrlności sp5łdzielni.
przedsiębiorstw i rozmiary produkcji stanowię
Trucln" jl'dnak powyższe przyp[\dki
podstewę, na której oparta jest wartość pieniadza i wysokość emis.ii. należy uznać, iż bez tych rozciągną·~ również i na przypadek wyr:ell'cnMw ocena gospodarki Państwa jest nie- wi~.zienia e1'onków z terenu clziablności
'
możliwa.
'\YTywie7.i~nie howiem na~tą·
spółdzieL .: .
Uj11wnienie tej gospodarki jest tym ważniej pilo whrcw woli tych członków, a zatem
sze, iż sę pewne dane, ie bakcyl biurokracji,
spółdzielni.i nie ma prawa pozbawić ich
!>ygnelizowany przez Komisję Centralnę zwięz
ków zawodowych i Komisję Przemysłowę KRN praw członke>wskich, aczkolwiek czlonko·
ze
rzeczywiście przerzucił się z aparatu państwo. wie ci nie utrzymują hezpośre'dnio
Wef!o i zaraził również tę ważnę gałęź gospoL snółdziPlnia stosunków handlowych.
c'arl:i. Je~· j~sz-z~ rłruga pula go<;podarki pań · Spółdziclr.ia zatem winna ra'czej westwowej, !:«:rej he!< jest w przedlożonym pre- zwać krewnj·ch czł-Onków spółdzielni, wyi:m'napu - pula funduszu aprowizacyjnego wiezionych przed pięciu laty, do przejei UNRRA. Te <:1.wle pule razem z pewnościę cia udziału i złożenia ocl siebie nowych
przewvżs~aię. l-il;:akrotnie budżet administra·
deklaracyj, po cz.ym 'dopiero skreślić
cyjnv Paf1s•wa i ujawnienie ich tak ze względu
r.a konieczność rozpatrywania ich w budżecie, członków, \1 ~ wi_;zionych przed pi(;ciu la·
ty, aczkolwi<.k i to jest rzeczą wątpliwą,
jak i morale społeczeństwa jest nieodzowne.
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Kroniko Gospodarczo
NASIONA

1200

ton soli pota~owej.
otrn·mf1: ~)O ton azotniaku,
200 ton sa}etrzaku, 200 ton superfosfatu, 200
ton soli potasowej.
Powiatt>we Komisje Siewne zajmą się rozdziałe!1'. nawozów sztnczn vch . P?między naj·
hardz1cr poszkodowanych rolmkow.

Z ZSRR

Powiał Dębica

z

zakupirrnych z ZSRR ok. &:OOO nasion
prosa wyki, gryki, kukurydzy, [Herwsza par-1
tia n~dcszła <lo· Katowic.
W kukurydzę w ilości ok. 3.000 ron zostaną
południowo1'ewództwa
atrzone "'lównie
.
,.,
za Op
we, grykę - ok. 500 ton ofrzymarą wo1ewo 0 z- KOSZTĄ. UTRZYMANIA W WARSZAWIE
twa półn'lcne, proso (2.000 ton) oraz w·yka
(500 ton) rozprowarlzone zostaną we wszystDla porównania wartości pieniądza przea
kirh województwach.
wojną i obecnie podajemy wskaźniki kosztów
Ziarno powyższe zostanie przekazane rolni· utrzymania w Warszawie. Przyjmując rok
1938 za 100 otrzymamy następujące dane:
_
kom na skrypty dłul.ne.
DOSTAWY NASION WARZYW
Z UNRRA
Do Gdvni nadszedł w połowie kwietnia j
!
transport· nasion warzyw dostaw U 'RRA.
Ministerstwo Rolnictwa przejęło ogóleih
24.'>39 kg nasion warzyw, w tym:
6.123 kg.
Cebuli
4.310 „
Kapusty
9.979 „
Kukurydzy
., .
4.127 „
Ogórków
Ze względu na spófoion<\ porę nade1sc1a
transportu jedyni~ ?górki i ku~urydza wy·
,
siane zostaną w b1ezącyrn sezome.
Nasion! kukurydzy przekazano- w. całos~i
Akcji Siewnej. Rozprowadzeniem nasion ZaJmie się Związek „Spcłlem".

I R o k
- - - - - - - ; . , 1 938 1 ma·
rzec
Ogółem

100
Żywność
100
100
Alkohol i tytoń
1 100
Mieszkanie
100
~pał i światło
Odzież i obuwie
100
IHigiena i zdrowie 100
Inne
100

1946

I czerwlec

111,362 8,941
15,674 11,827
4,767 4,665
, '2.,S12 '2.,600
4,962 4,267
18,967\14,971
112,107 12,182
3,5as 3,509

,,1Uzit1
nlt

7,627
9,762
8,600
2,185

8,644
13,609
10,404'

2,ns

Wyżej podane obliczenia Głównego Unędu
Statystycznego dokonane są na podstawie notowań cen Wydziału Statystycznego Zarzą.du
Miejskiego m. st. W ars zawy. Są to obliczenia
ZAKUP KONI I BYDŁA W SZWECJI
tymczasowe, aż do ch":ili uzrskania dokład·
W dniu 23 mare~ 1946 r. zost8:ła zawarta u-1nych danych na _podst'.lw~e podJętych przez Gł.
mowa handlowa między Szwecją a Polską o Urz. Stat. badan budzetow domowych.
Do porównania służy schemat przedwoj~nny
..
zakup w Szwecji ok. 5.000 koni.
Komisja fachowa, delegowana pnez Mim: dostosowany do obecnych warunków z zacho·
sterstwo Rolnictwa i Reform Rolnych zakupi waniem przybliżonej stopy życiowej.
W po1Vyższej tabeli nie uwzględniono przy·
3 - 8-letnie konie pociągowe, oraz ?giery, i
klacze zarodowe_ rasy gudbr8:u~sdal l arden- działów kartkowych. Zważywszy na to. że na
skiej, typu lekk1e~o dla rolmkow oraz środ-. alkohol, tytoń, mieszkanie, światło i t. p. istlnieją cl!ny sztywne - to na wolnym rynku
ków kultury rolner.
Cena zakupu, łącznie z kosztami trans~or- najdroższe są artykuły należą.ce do grupy tu wynosi 12.000.000 koron szwedz~ich i 1es.t odzież i obuwie.
kredvtowana Pol~ce przez eksporterow szwedz
PRZY\VŁASZCZENIA
kich· do końca 194-S r.
ARTYKUŁóW KONTYNGENTOWYCH
Jednoeześnie przeprowadza się w Szweeji
pierwrozmowy w ~prawic zakupu bydla.
Poważne przekroczenia wykrył w terenie ap11szvch dniach maja podpisany zostanie kon- 1&t inspekcyjny Ministerst~„a Aprowizacji
trakt na 1.500 sztuk bydła rasy nizinnej i Handlu. Sę to przywłaszczenia lub usilowa·
c111rno . białej, w 75 proc zarodowego.
nie przywtaqczenia artykułów rcglamentowa·
Powv7.szr hydło nadchodzić będzie do Pol- r.ych, np. !>fałszowanie zleceń na drożdi.f'
ski sta-tkiem w partiach po ok. 1?5 sztuk ty- w drożdżowni w \V oli Krzysztoforskie.i, pri \'godniowo. Transporty zaczną nadchod1ir od wlaszczenie cukru i sfingowanie włamania
polowy maja.
w Spółdzielni R. H. w Hermanowie, przp1:r~z
Poprzednio sprowadzono L25b sztuk.
czenie kart I kat„ prowadzenie fikcy.fnych lis!
przywlaszczen1e paczek UNJH~ \
płacy i
NOWE. WA RUNK! DLA PLANTATOllo \\' w
Pow. Zerzędzie Drogowym w Skiern:ew'·
NASION BURAKA CUKROWEGO
cach, chęć ukrvcia towarów w sklepie sn<)ł
c.!zielczym Nr 1 w Sokólce. sfttlszowan e t " \ '
Z uwagi na kon_ieczność dostarczeni'.! pr~e: gnet na mydlo przez nit>uczciwego urz 0 d!11~1
dostate~zne1 1losc1 w Katowicach. sprzedaż śledzi przydzi>1lowycl
rnysłowi cukrowmczemu
nasion buraków cukrowych, Komitet Ekono· po cenach wolnorynkowych w sklepi" snożyw
miczny Rady Ministrów u<:'hwalił w dniu 12 czym w Bydgoszczy, przvłaszczenie kert i)'\\'
•
kwietnia 1946 r.:
nościowych przez urzędniczkę w Erwinowi"
Ustalić zapłatę za 100 kg buraka cnkro· -:amowolna sprzedaż ryb, pochodz'1cvch '
wego ze zbioru 1946 r„ w wysokości 44 kg cu· świadcze11 rzeczowvch w Gnieźnie, nad11ż\'f' ·
kru za 100 kg wysadków, uzyskanych z elit w gospodarce eukrem w Aleksandrowie Ku,iei•
popetnir>
wy~ianych wiosną r_ b., a zakopcowanych w skim i tym podobne nadużycia
, rhf'ci zysku.
jesieni r. h. - 4 kg cukru.
Winnymi zajęł ·się prokura lor.
Po wymierzeniu plantacji otrzymują rolnicy, plantujący nasiona i wysadki, zalic-zkę w
PREMIE DLA TRA,KTORZYSTóW
wvsokości 75 kg cukru od 1·ha.
Za otrzymany cukier płaci plantator f') zł_
Biuro Akcji Siewnej ustaliło dodatkowy S'
za 1 kg.
stem premii na ogólnę. sumę 2.000.000 1
w zależności od z.aoranej powier?rhni gnmtó
NA WOZY SZTUCZNE
w okresie wiosen ny.ro. przy jednoczesnr
DLA ZNISZCZONYCH POWIATóW
oszczędności paliwa i maszyny.
Ustala się dla traktorzvstów następuj~r
Mnisterslwo Rolnictwa i Reform Rolnych premie i l:sty pochwalne:
zniszczo- 'i"5 premii po 3.000 zł. - na sumę 225.000 zl
przydzieliło rolnikom najbardziej
nych powiatów przyczółkowych: Kozienice i 75
„ 375.CXX> z]
„ po 5.000 zł. - „
Dębica bezzwrotną zapomógę w postaci na- 30
300.000 1l
., po 10.000 zł. - „
s7.tucznych.
wozów
„ 225.000 z:
„ po 15.000 zł. - „
15
Powiat Kozienice utrzrnrn: 150 ton azotnia- z jednoczesnym nadaniem tytułu najlepsrego
ku, 150 ton saletrzaku, ·200 ton superfosfatu, t~ ektorzysty,
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ST. JĘZIERSKI
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„Wydaje s'ię, że niektórzy członkowie Rady
' '
Be7:pieczeństwa, powiedział Gromyko, wątpi,ą,
czy deklaracje radzieckie ; perskie są prawdzi·
we. Dokładają· oni wszelkich starań, aby spra·
POLITYKA ZAGRAŃICZNA AłiGIELSKIEJ
Ten perfidny arcybiskup ma czeln_ość apelo- POŻYCZ.KA AMERYKAN-SKA DLA POLSKI. wy te pozostawić na porządku dziennym. Wy·
PARTII PRACYł
wać do poczucia ,pbowiązku miłości b li źniego
.
i siłki te jednak są skazane na niepowodzenie;
•
.
•
,
• .
,
ni: szych. !.."Sięży i naszego ludu; tych księży· i
Rząd Stanów Zjednoczonych przyznał Polsce 1 mogą one pociągnąć za sobą przykre _konsekPrem1er bryŁyjąJu Atdee osw1adczyt w prze- te<So ludu, które~o miliony były mordowane i pożyczkę w wysokości 90 milionów dolarów. Z · wencie".
m(lwieniu w New Castłe, iż myślą !'•7.ewodnią dr~c,:rnne urzez katolickich' współbraci arcybi· kredytu tego 40 milionów, zużytych będzie na
rządu Partii Pracy jest popieranie wy~iłków i ' sk~pa Co~di:at<r.
·
zakup lokomotyw i węglarek a 50 milionów
STANOWISKO TURCJI W SPRAWIE
autorytetu Organizacji · Narodów Zjednoczona zakup różnego sprzętu ze znajdującego się
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.
k echak Łegp lisLu pa- w Europie aemo
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,.,ody; wyrażając zgodę, jako jedno. z pier- sterskiego, a ; uż inni bis. upi i sięża cwangc1 urec 1ne
·o a pol1 yczne o w1a czaJą, te
ws.Zych państw na wyrzeczenie się tE;rytoriów liccy, czy katoliccy odczytali w nied:delę wiel- , Departament skar.bu Stanów Zjedno~zonych Turcra nie uzna iadnej decyzji w sprawie ciemandatowych i oddanie jch pod zarząd powier- kG.nocną- w nie!Ilieckich kośi:iołach list, krytyku. ·o.głosił! ~e udzielenie . P,o~sce ~ mi!ionowej p~- ·I śnin, powziętej ną konferencji min. istrów spfaw
n:czy ONZ ~a.z starając się wprowadzic samo- jący politykę ' Zarządu wojs~owego w Niem- zyczkr Jest konsekwenCJą polityki amerykau· zagranicznych w Paryżu. Oświadczenie to wy·
rząd Y'I swoich koloniach i pragnąc, aby jak naj- czech Zachodnich. ·
·
sk:ej, która zmierz! · do . niesienia Eur?· ni.ka z następujących względów: uregulowanie
r.rędzej doszło do porozumienia mi~dzy Holanpie pomocy w
odbudowie gospodarczeJ. kwestii cieśnin stanowi zagadnienie międzynadią a rządem indonezyjskim na Jawie. Minister ROZWIĄZANIE SIĘ F~ANCUSKIĘJ KON· Amerykański komunikat o pożyczce wyraża rocfowe, a nie problem turecko-radziecki, musi
.Bevin starą się -oprzeć s\V,e wysiłki na polu poSTYTUANTY.
przekonanie, że okazana pomoc ułatwi Poisce w:ęe nastąpić na płaszczyźnie międzynarodo·
' J.ityki zagranicznej o realny substrat ekoflom1czdzieło odbudo;vy i rozwój na podstawac!i de- wej. 'Turcja nie zgodzi s ię na , żadne ustępstwa, _~
ny. Qdbudowa powojennego świata j>?;t utr11dFrancuskie Zgromadzenie Konstytuci•ire, zwo· 1mokra tycznych.
któ~e prowa~ziłyby do zmiany jej stanu posia·
n'iona wskutek głodu, cierpienia i nędzy. W. lane po wyborach październikowych, miało z:i
'.
dama terytorialnego lub prawnego.
Bryfania robi, co może, aby dopomóc lud.nośc1 zadanie opracoyrnnie nowej konstyłucii francu·
LOSY SPRAWY PERSKIEJ.
Ro:i:wiązanie problemu cieśnin nie .ma 'żad·
pcństw głodujących, ale polo:l:e11ie jej :.amej jest shiej.
·
·
.
ne~o związku z innymi zagadnieniami i nie ma
dość trudne. _W. Brytania prągnie ścisiej współI'
l t .
· t ł
, prne
Na posiedzeniu Rady Bczpiecze!lstwa w dniu ża~oej pod5tawy do pn:ypuszczeń, ż 13 nowe de~on:s y uc1a 1a zos a a opracowana \\
-~ · ?' !- , t ·
· _
d e Iega t eg1ps
· k'! ·cyzJe
• Turc11" u ł atw!'ł yby opracowame
· · traktatdw
pracy ze wszystkimi swoimi sojusznikami, " za·
. d . . .
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.-· ,
b ~
''Y·• e n1a przcwo d mc„ący,
41
równo państwami potężnymi, jak i ma.tymi. Na- pisanv sie mi~mi~sięcznvm . ermimc , a yo ~ę~ zamierzał poddać pod głosowanie raport komi- pokojowych.
·
_ leży się liczyć z okolicznością, że w•półpracu· t;,\\o ~l'Ol_'.ladz~me Konsty~ucyine roz:vii\zad 0 1 ' si· ekspertów, V( sprawie pozostawienia spra-·
państwami, trzeba- s1ę
~! b~niu t:> ma ja r .. b. '<.1arod flr~b,ncuski ~v ro z:J wy perskiej na porządku obrad, lecz pnedsta•
J·ąc z różnymi
·KOMISJA DO ZBADANIA SPRAW.V
.
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parli
propoŻycje
przedstawiciela
Australii,
by
wiele ciężkich problemów, które nie dadzą się lc:a przewiduje parlament jednoizbowy, znosząc sJ,.rawy na porzą u 0 ra
a Y 0 ni.a 6 maja. zasięgnąć grunt 0 ,~nych informacji, co do sprarczwiązać łatwym spósobem, trzeba ~ię liczy~ Senat, i ogranicza w wysokim stopniu uprawPrzedstawiciel Związku Radzieckiego doma· wy rządu ~en. Franco w Hiszpanii. W tym celu
z wymaganiami twardej rzeczywistoś~t, którnj oienia prezydenta państwa.
gał się zdjęcia sprawy pers~iej :: popządku . zostanie _powołana kom;sja specjalna.
ni€ chcą uwz2lędnic i z nią ~ię liczyć niecierp!iwi idealiści.
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PIBRWSZA ROCZNI.CA ZWOł.ANIA KONFERENCJI W SAN FJlANCISCO.
J<AROL PJ;DOWSKI
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W dniu 25 kwietnia mirtął ' rok od dnia otwar·
cia w San Francisco konferencji nar ~iaów, _zj ~
dnoczonych. we wspólnym wysił1m i walce z
faszyzmem i hitleryzmem dla opracowania zrę·
bćw międzynarodowej organizacji pokoju i bez·
SPRAWY POLITYCZNE.
PRZEMóWIENIE AMB. RAABEGO
750 MILIONóW ZLOTYCH NA ODBUDOW~
pieczeństwa, .
'
W ROCZNICĘ SOJUSZU Z Z. S. R. R.
STOL~CY
Otwarcie tej konfer_encji zbiegło · ~ię z moW dniu 26 kwietn!a rozpoczęła się Sesja Kra·
,
,..
mentem dogorywania · bestii hitlero\\'skiej, k.tń- jowej Rady Na:rodowe;, Znaczenie ob'.lcnej sesji
W związku z rocznicą zawarcia sojuszu poi•
W drugim kwattale bieżącego roku na odra spowodowała tyle nieszczęść i wyrządziła jest ogromne. Na obecnej sesji po raz pierwszy sim-radzieckiego, ambasador R. P. w Moskwie, budowę miasta Warszawy plan państwowy
tyle złego; zbiegło się z chwilą ostateci,nego został zgłoszony po wojnie do zatwierdzenia prc.f. Raabe, wygłosił przez radio przemówfe· przewiduie wyasygnowanie sumy 750 milionów.
załamalilia potężnej machiny wojennej Niemiec. budżet Państwa Polskiego, na obecn~j ~esji zó· nie, w którym powiedział m. in.: 11 Kierując się 500 milionów przypada na dutacje państwowe,
Solidarność narodów, która doszfa do głosu stała zgłos.zona „usta ~a 0 _i:łoso:vaniu ludowy_m, polsi{ą racją stanu oraz troską o bezpieczeństwo a 250 milionów złotych na kredyty bankowe
w !llOmenhi.ch najtrudniejszych zmagań z wro- -~". obecne) sesJI. ma1ą by~ udzielone odpowie- i pomyśtny rozvv'.ój pdrodzonej Pols)d, naród polgiem, przemówlta ponownie ustami przedstawi- oz1 na szereg mterpelacj.l . zg!oszo~ych ,PrZ~z ski uzna.I trwały sojusz z ZSRR i wieczną przy- ' 180 milionów złątych l1redytów bankowych
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· · z naro d em ra d ziec Inm
• za clrogowska~ i pr\zezoaczono na budownictwo mieszkaniowe,
cieli 50 narodów i państw na rzecz pokoju, na P ~
wa„~,
u:ecz współpracy, pełniejszej wolności i bezpic- teraz wła.snie w dys~usp na~ ekspo•.e ~r.em1:r~ podstawę polskiej polityki zagraniczrej, za rę· Z.?_ sz~zeg?lny.m uwz_ględnieniem war;;.awsk_ic.h
czeństwa zbudqwaneóo n·a trwałych fundamen- poszczegolne stronmctwa miały moz-1osc zając kojmię pokoju i bezpieczeństwa Polski.
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'd . wosc1 · ztejoWej, zawdzięczamy w dnżym śiop- „GUBERNATORA GENERALNEGO" FRANKA
nyoh Stąnów Zjctl;noczoriych Stcttin1ns wyp.o- v.;ei;o. .Prawoz ~?. e z prze ie„u s.esJ! znai UJe niu poparciu naszego wielkie<ło
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s1e na mnym m1e1scu.
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· Wil><:i:z1a znamienne s owa:
·
ozwoi gospo arczy naszego kra1u, odbudowa
W pierwszym dniu rozpr:ł'wy w Norymber„ijednoczyliśmy się nie tylko po fo, .żeby
Od wielu .tygodni trw'iiją gwałto~ne ataki zniszczeń ~UsZ'fły z miejsca również dzięki po- dze po świ-".tach Wielkiejnocy zeznawał jako
osiągnąć. zwycięstwo· wojskowe, ale przede pr~sy ~tro1:n'.ch" zblok?w~nych pr~ec!w PSL- m?cy sojusznika, który pierwszy zawarł z na· świadek obrony byłegó „gubernatora generalwszystkim, aby zapewnić światu sprawiedliwy owi. Rownrnz ' pos~ćzegolm pr~ywodcy stron- m, układ handlowy, dostarczył 'naszemu ago• ne(!o" Franka były sekretarz stanu w 11 genei trwały pokój, przy którym wszystkle narody nictw wy·st~~owalt w sposób ~1ebywale gwał· łMonj!mu krajowi pierwszych surowców, chleba, ra!nym gubernatorstwie", Biihler.
,
.
mogłyby uwolnic się wrencie od uczucia stra· Łowny pn:ec1w naszemu st:o1m1ctwu.
pomógł nam w odbudowie dróg, mostów, stacji
Biihler starał się osłonić Franka i przedsta·
chu i dźwignąć się z !1ęd<!y".
Dwudziestego piątego kwietnia rozp~częła 'rndiowych,
·
wić go jako ciłowięka, który byt przeciwny
_W toku obrad w San Francisco, trwających swoi ą działalność agencia prasowa Pólskicj ParPolacy z ZSRR, 'znajdujący się w wielu tysią. wszystkim " zarządzeniom hiHerowskim, iwła 
blisko dwa mieEiące położone zostały podwa- t:i Robotnicżej pod nazwa „Robotnicza A~en- cach już w drodze do kraju będący w przededniu Sl'cza ząrządzenfom O cnarakterze policyjnym. liny p-od zręby O:&aniz_a'Cji Narodów Zie4noczo- cja "?ra~owa " w skl'ócie RAP. W_ dniu rozpo- swego wyjazdu, przyłączają się całym sercem do .Między Himmlerem i Frankiem i'stni~ł jakoby
nych. We wstępie zas do karty ONZ. odna f· czc;cw K. R. rJ . lcqrenspondent pohfyczny RAP życzeń, nadesłanyr.h do narodu radzieckiego silny antaf!onizm, który zdaniem świadka, za·
dujemy cele, które wytyczyły sobie narody zvjmował się Polskim Stronnictwem Ludowym przez p·zedstawicieli rŻądu i społeczeństwa pol- kończył się zwycięstwem Himmlera. Policja
świata, a mianowicie:
i jego stanowiskiem wobec głos-o:wania ludowe· skiej!o i zapewniają, iż po powrocie do kraju bę w „~eneraloym gubernatorstwie" olrz'j'mvwała
~) zabezpieczenie przyszłych pokoleń przed gc. Twierd7i o~, że w PSL ist?iej~ dwie grupy, dą nieść w naród prawdę o wielkim narodzie ra" rozkazy bezpośrednio od centralnych władz hiklęską wojent
'
k~ór~ odm1enm~ mtosunk~wuią. się do ~agad- dzieckim i będą w . relkimi siłami szerzyć i po- tleroy;skich. świadek nie waha się nazywać
2) przywrócenie wiary lY prawa ludzkie i w n:~ma głosowama łudowe-:o -::, Jedna ~rnpa ~iębiać przyjaźń J'Olsko-radziecką, .wykutą w Franka 11 dobroczyńcą Polski", twierdząc, te
prawa narodów zarówno dużych, iak i małych; p:s~e. k~resi;ion?en~ - chce isc do refe:cndum ogniu walk o życie ,narodu, o istnienie. Polski. domafjał się sprawiedliwego traktowania robot·
3) zapewnienie warunków, w których spra·, t;n.r.iei wi~cej l?j?.lme, wra~ z pozo~tary~1 st~on· Niech żyje wieczny sojusz ools.ko-radziecki.
ników polskich, sprzeciwiał się bezprawnym
wie4liwość i pos:i;anowanie zobowiązań, wypły· mct.\~am~ koalicji rzą~owe1. I '!' t~l grup1~ wtękegzekucjom na ludności polskiej, żądał zwal·
wających z traktatów i innych źródeł prawa s;:osc dział,aczy sądzi !ałszywte, ze wspolne re·
W ROCZNICĘ POWSTANIA W GHETTO.
nienia z obozów konćentracy inych 60.000 Po·
międzynarodowego, byłyby · zachowane;
'
ferendum p~wmno b_Yc L-lko ~~tęp em do prze· .
_ .
.
,
foków. W sprawie traktowania Żydów w „ge·
4) popieranie postępu spole-czne~o i , dążeń prowadzonej ;idrębnte kampan11 wyborcze1,_ po-1
W dniu 28 kwietnia w sali ,Teatru Pohkiego neralnym gubernatorstwie'.', Jak twierdzi świa·
do wy:i:szego poziomu życia ł pełniejszel woł- &ląd! rze~z cie~awa: _lansowany up~rczyw1e
w \V~rszawie odbyła się uroczysta akademia w dek, nielegalily przypływ Żydów z innych ktaności.
całe1 prasie ang1elsk1ei- od pseudole,v 1cowe1 Tn- zwiąiku z upływającą trzecią rocznic<\ obronv jów uniemożliwiał rozwiaz anie kwestii ludności
żeby osiągnąć te cele Narody Zjednoczone bune'. aż do starego, po;'aż?:g o zrów~oważone· ghetta war,s zawskiego.
. żydowskie j. W ogóle, co się tyczy stosunków
postanowiły żyć w zgo.dzie i zachować dobre gc Timesa. Ąle przyna1rµ01e1 na odcinku refeC 'ć t t
k d „
b
w Polsce, to całą winę stara się zrzucić świ11s•osunki sąsiedzkie nołzczyć swe wvsiłki żehv rendum, ta grupa daje znaki dobrej woli. Zacy· !
zęs ~; yWs ycznka a ak' emu dretkyser~wana. kY- dek na Himtnlera. Biihler oświadczył, że nic
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!lic wiedział o stosunkach- w obozach koncenslwo oraz takie warunki w który~h siły :i:bro1'· panii masowej, związ ~nych z referendum wyda- ,~;~aWn~ lprzk~z . D r?no.ws ieg?, mµzy 'ła p;dzekz tracyjnych n.a terenie ,,(!eneralnego guberna·
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· wszys tk•ie h „
.stronnictw koalicyi'nych , f<>·
ł eres1e
. tyczne wszvstkich
.
„ rum g e a 1 uny pozarow na mm.
Zeznanie
Bilblera
jest
typowym
przykładem
cznie z PSL. .
\Y cześci oficjalnej przemawiał imieniem pre- beagranicznego
niemieckiego oynizm,11 . Ludzie,
ZUCHWALSTVIO NłEJ\1.TECKIEGO KLERU
- ifruga grupa 'traktuje zaakce.ptowanie re~ zydium K. R. N. Wacław Barcikowski, lmieniem którzy z całą konsekwencją
prowad·dli pelity·
WZRASTA.
ferendum, jako źwyczajne ustępstwo słowne, zwtązków zawodowyc!i. \Viłaszewski, w imieniu kę eksletmin a cyjną
względem narodu polskienieobowiązujące do niczego,
stanowiące tyl- ntwki pol,skiej prof. dr K. Knmanicki imicnit>m
. Niedawno arcybiskup Condrat, m~troµolita ko formalną osłonę dla dalszej podiazdoY/ej w'al- Związku Zawodowego Literatów Jan Nepomuc'?n &<- i żvdowskiego, dla których żadna zbrodnia
Górnego Renu 'kazał ogłosić z ambon list pa-- ki przeciw ·zasadniczym przemiai10m społecz· Miller, i.mieniem .Związku Harcerstwa Polskiego nie była zbrodnią, jeżeli dok onana bvia na lusterski, którego treści nie powstydziłby sie ta- nym w Pol~ce, sluzące tylko za le)!alny pła D cwitzowa, imieniem Ligi do Walki z Rasiz- dności polskiej, którzy w sposób zupełnie i·aw•
ny dawali temu wyraz w pismach swoich i
den ortodoks yjny hitlerowiec.
'
·
szczyk do dalszego uprawiania •opozy1:ii. Grupa mem - prezes Górecki.
swoich przemówieniach, w obliczu ruebezpie.W liście t vm zarzuca katolickim bis~upom ta odniosła bardzo powatny sukces, Marny na
Akademia przygotowana została z wielkQ sta- czeństwa Im grożącego zapierają się własnych
ł księżom polskim oraz lud-owi polskiemu, ze myśli uc!iwa!ę NKW PSL w spr ~wie wyborów rannością i pietyzmem i sprawiła na zebranych
słów, własnych przestępstw, własnych czynów.
zapomniał o· obowiązku triiłośći bliźniego, albo w lipcu.
duże wrażenie.
Rutynowani z~rodniarze przed\tawia ' ą siebie
zamienił ten obowiązek w 1m:eciwną djabelską
Stwierdzić musim y, że w PSL nie ma żadnych
wza;emnie jako niewim1e niemowlęta.
zasadę, Wszystko z tego tylko powodu, że nie- !(rup i stanowisko całego PSL w stosi.:.nku za·
POSZUKIWANIE'ZAGJNIONYCH DZIECi.)
Cynizm zeznąń dr. BiihlePa przeszedł granimiecki "biedny Judek" wysiedlany jest z :dem,
k
które są odwiec:imie polskie.
ró.wno do głosowania ludowego, ja · i w stoce naszego polskiego rozsądd<u i świadomości,
Polski
Czerwony
Krzyż
zajmuje-się
obecnie
„
st:riku ' do wybo1·ów jest całkowicie jed1wlitc. · '
Zwracaj ąc się do katolików niemieckich iak
·
'
·
intensywnie odszukaniem zagubionych polskich rzeczywistości, jaką tyliśmy długie 5· Iat.1
pisze ÓVf arcybiskup:
·
Glosowanie ludowe ma na celu za siągnięcie dzieci.
,Jeżelibyście zapomnieli o śląsku i ittnveh opinii ńaro-du w ważnych kwestiach państwo· t ei· JCS
· t ca·
f
Niezmiernie ważną sprawą jest odszukanie
POSZUKIWANIE GROBóW żOLNlERZY
kra1'ach, z ·których was wyrzucono, nie byliby· wvc h . S tanowis k o PSL w sprawie
·
·
ście <łodni własnei· waszej ojczyzny. Zapom..'lii:,ć kowicie
pozyt ywne. N ie jest to ża d nym us t ęp· d7ieci wywie;:ionyc!i do Niemiec, którym hitle·
AMERYKAŃSKICH "
!;
· 1·1011„ oo J'1t yczne1· St ron- rowcy zmieńili po"lskie imiona i nazwiska, nanie można
i nie należy".
'
stwem, o d powia d Cl b owim
·
· lu d owe dając inne, o brzmieniu niemieckim. Po ustale- I Władze amerykańskie zwrÓciły •i~ do Mi. Dziś i'uż w niespełna rok po kap ituiacji Nie- nictwa. N ie może nat omiast
!! ł osowame
· zaE t ąpt'ć wyoorow,
" •
miec zapewnia Condrat ~woje „owiecz.ki", że w ja k imk o Iwie1t stopom
a Jb o nu miejsca pobytu dziecka, dziecko zostaje ode. nisterstwa Administracji Publicznej z prośb11
· h o d roczeme.
· T rze b a. 1asn1J
·
·
brane przybranej rodzinie niemieckiej i oddane o pomoc przy posznkiwaniu g r c. bńw żołnie " 7'Y
„wszystko przemiła, nawet rzeczy najbo Ieśniei- wp l ynąć na 1c
s t w1er-l
· t era.z naiw
· 1 ęk sze znacze• pod ·właściwą polską opiekę.
amerykańskich , pochowa n:vch w Po!;;e. Mi
sze i najciężs:re. I \w&zysc7 bezdomni wrócą do ~zić,
ie wy b ory maJą
domu, mo.te nie w odśw!ąfnie przybranych po-,1nie o~ólnopaństwowe i o!!ólnooarodow~ - roz:
Wszyscy poszukulący · zaginionych · dzieci mst erstwo Adm i11istracj i Public;r.11cj zwra ca się
dagach. z weio!ym śmiechem i pieśaia na ' strzy~nąć m aj ą bowiem do kogo .Na ród Polsk t w!nni w jak na.'~rótszym czai:ie zgł9s ' ć się ~o wobec tego z apel em do s p ołe c zeńs tw a, ażeb y
usteth i szc:i:\'śliwvm błyakiem w oczach, Me· :tywi 7:auh nie i komu chce powierzyć ~ter Pań· BJUra Info!mllOYJ!Hl~o P . C. K. w \X'.ar szaw1e wszelkie wiadomo~c:l mo żliw i e jak na fszybciej
rujac się na wschód i zachód''.
s iwa P olskiego:. Uw ~ża~qc k~e ~tię wo ln_vch wy· pr ry ul: Piusa _XI Nr .. 2_4. Ta~ ~amo wny_sc~ k: erowano do 11.iirtister stwa, W arsz awa , ul. Ra·
Tak więc kler niemiecki pnygotowu je „bie· borów za sprawe n111b ~rdz1e1 zau_d;i i czą, w pos 1ą,da1ą_cy w,1adcmos~1 o dz1ec1a;ch ,pow1~m kcwiecka 4, pok ój
Na wyniki p osz uk iwa ń
dnych 'N ys iccl!eńców" do odwetu i powrotu na ~hwi!i ~ bec nej , I;fKW P.SL domaga.._ się przepro· pe:ozuw~c się d? 0Q.ow1ązku podan111 tnh w1a· oczekują w Ameryce z niep okoiem ro dzin y poległych .
nas~e ziem ie zachodnie.
1domok1 w tymze biurze P . C . K.
I 'w adzema wyborow w hpcu b . r.
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\VIADOMOŚ,CI RÓŻNE
UJED~OLICEN'IE

TRYBU STWIERDZANIA

l'RZY. 'ALEŻ~ 'OśCI NARODOWEJ
\V/ SPRAWIE REFORMY ROLNEJ nowczo zabronione. Gospod:irstwo rolne w żad-1 zyn, których nie un1ep1 odpowiedn:IJ pr7yrzą
Potrawy ~ą bai.łzo malo urormaicone.
n·.m wyp::dku-ni~ może być dzielone na działki 1dzać.
NA ZlE.MIAClł ODZYSKANYCH
\V' jŻt.r, zacierka, ziemn'aki, piro!!i to wszy~H.o.
Poniże j druku;ę list otrzymany z !>!renu od por.iżej ustanowic;nych norm minimalnych.
1
Zlrządze"iem z dnia 6.4.46 Min'slesrlwo
"· R. P'.ona, który porusza z:iwsze żywotne za- przeciwnym bowiem razie rychło byśmy doszli !Je-. t kilku wieś1 hków uprawiających dużo jal(?da.ienia dla chłopa i sprawę jego warsz lalu ,.do stale zwię'.;szaj?,cej się liczby karłowatych rzyn. ale tylko na sprzedaż do Sącza, Krynicy. Ziem Od:r.y~l<anych urejjtJIO\valo tryb stwierdzani? polskie j przynależnośc i narodowej osób, n. \'\'ieś ma• '.vie'~«\ pr1yr,z lość . Iet~i~.kową . .
,
I gospod~rslw. .
pr?cy.
Roln ;k musi pos ia dać do stateczną 11ośc zie- l!c ry, lasy, w1elk1e 1S krr„ dłui;•e ie11oro. Za- m1eszkalych na obszarze Ziem Od1yskanych.
Przeprowadzona w nadzwyczaj ~zybkim tern-,
1
W myśl tego zarząd~enia wladzą powol~ną
oi~ parcelacja i:run\ów obszarniczych prywat-!?''• a~y .móc. <lać fachowe wykszta'!c.enie swo- mr.ż.niej~i ~vieś_~bcy ju.t p,.'.l.bud:iwali wille i urząde wydawania decyz i, stwierdza;ących polską
n!ii, wla~ności, z miejsca zoslab obstawiona tak ' 1<11 dz1ec1om 1 przekazać ,ednemu z ni~~ f!ospo- <lzih poJrn e cda letni kc.w. ·
Jest we wsi spółdzielnia słabo rozwijająca p1zynależność narodową, jest władza adminic1o;żkimi działami, że krytyka nie mia'.a dostę-! darstwo. Spadkobierca utrzymać musi p.ozoslnlą rodzinę do ko1\ca ich wychnwania, foczem ie dla b·aku zrozumienia i uczciwych kierowni- s1racji ogólnej I-ej . instancji. Dotąd decyzja w
'JU do tej sprawy.
tych sprawach nt1leźała do \rnmi~ji weryfika•
jego kl1w.
Dzisiaj nastąpiło jut pewne odprężenie, prze- winien spłacić pr7ypad::jącą każdemu
'We wsi niema ani domu ln:łowego, al'i twie-, cyjnych, które nie Źaw~ze. odpowiada1y zadalt ni~ ty:ko · można ale i trzeba rozpatrzyć cho- część wedl111! oceny 11<t?!onej przez właściwy
ll'cy. Ml odzież rr:u'i s:~ wvżyć, zabawić, wy- I ni-Om, jah:e miały do wypełnienia.
:taż w ol(ólnych :rary<ach dokonaną reformę, u1ząd ziem~ hi.
admi:1i3~racji I-ej i.n~lanc i wvdają
Wł~dze
l_:!1i_:zy_ć, ale nie n1a gdzie .. Trndno pomyśle~ ?
n~;s•:mp i erw z punktu jej celowości i praktycz·t'bms teatrzyku nm11!órsk m. D!att>go mloclz•ez decyz e co do ptzyznan1a pol•k1e1 prz"należnoWIĘś NAD DUNAJCEM
no{c1.
ic?,ca samopas .m~ądn. ~ied~ielne z.abawy po ści n.a;odowej .na p~dstawie opinii po"':'.ialowych
Bo Polska jest i będzie jeszcze przez, dłu~i
bmac? . bez op!ek1, rozplJa się. Takie. zabawy kom!s1.1 we;,yfik~cy~yrh.. . Od d:.cyzJI władzy
Poniżej podajemy opis życia T. jednej wsi
cze.s przede wszystkim krajem rolniczym i dla
k•l'wk1e1 młodzi zbyt czę.to kończą się rozle- 1admm1strac)l ogolne1 I-ei mstancp przysługu,e
polskiej.
te~o musi się opfzeć na rozumnym i zamożnym
vE·m k:w.i,, a nawet śmi.ert~ln_vi;ni w.ypa~kami . . pr~wo ~d~ołani~. się do władzy admu.:stratyj.
.
'
chlapie rolniku.
urówno komis1'i weryfiPodeJdzmy ternz do n·e.1wazn1e1szei 1 nBJSmut- I ne1 II-e1 mstanc11 , \V1d T. leży nad wlelk1m zalewem tamy w
.
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\\·nikać we wszvstkie sprawv clotycz:ire kraju, wz.g rza.c .
W1elkosć osad ro:·rr.a1.a nd l:arlowatych do kil- gorsze od skutków wo1ny. WoJTia minę!a - p1- oraz podp'.sać deklarację wierności Narodowi
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wy .sz~a cenie __przygotfwać Je nego z me TI'ł ma. Brak pastwisk i siana. Dlatego ~ieją dużo 11a wyżywiE'nie rodziny w cięuu raku, a jedn&x k:ej św'alomości co do' których nie może być
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N1rqtrty, 5-cio hE'ktarow·a działka roli, nie do stodoły podobny Plebania nowa 1 okazała Niemcy chc1eh, aby Polacy ulegli zwyrodme- <lzą d 0 kom' ··
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mote doprowadzić chłopa do jakiej takiej choć- murowana Domu lud~wego nie było
0
ra n~rb owybł'k
~ p~wib
W czasie wojny kierownik sklepu spółdziel-· w
Abv wi~ś tę podnieść trzeba ;ej. przewodniPY zamoźnC'ści i niezależności, bo najpierw jest
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z:emi jest nieomal tyle ile
0
tv. ery. i ca cię, la ~ c_e em umoztiwliema. osod7.iałka posiada inną ziemlę i iripą wartość do· powiatowym sądeckim był zami!ow:my, gorli- :y potrzebne dba! mniej. W spółdzielni dzwoni- I sbi~
cm rzec1m wys ąp1ema z ewen ua nym1 za. . d Z\\:oniT1, b,. 11. .Pm- rztlami,
.
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111 ~ochodowosć gospodarstwa ma1ą
J. Sowa.
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k1. «konomic;zn~ i g?spodarcze. w jakich si~ w·, pod dobrą opieką ro~ły do!1'onale. Owoce mc_żnyc~ pijaków:.
frzebfl "'.'·1Hl.w1edz1Pc zd.E'c)'.dowame. walke i;i1działka zna1~u1e, w1ę~ P,rzyd_z1al chłopom ro~11 są pierwszorzędne: szlachetne jabłka, gruszki,
KOMUNIKAT SEKCJI KOBIET PSL
pu S ha. k~zdemu, niezależnie. od p~w~ższy~-~ ~lodkie węgierki, znakomite czereśnie. Dzi!'.:ai I ~ńo;twu. ~1elk1 prz.odowmk 1 przywouca Win:
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d?brze. Do. sa~eJ
W?J 11nk?w, iest błędem, który 1ak na,śp1eszn1e1 iC:ą te owoce daleko w świat i przynn, 7 ą wieJ- 1 ci_ ty .\V1los rozu~1a~ to
I ki clochód. Wieśniacy dalej sadzą drzewka. Każ- 1 m:err:1 tro_szcz.ył się 1 mar! wił tym pol~zeni~m . W zv11ą2k11 z ?kre~em walnych z1azdów P?·
. .
n2praw1ć trz~ba.
ma sadf k wzorowo sadzo!ly i pieięgnowa· wsi, bo. wiedział. do c1eg.o to prowadzi. \'Vie- w1a~owych '.SL. 1 przed. tym CT.asem. odbycia
Bł~d t~n i.est wvs?ce . zasłanaw1a1ący •. bo I
\ zyn;y, ze ,Po.lsk1e. ~lronnictwo Ludowe u zdr i-. kcb1ecyc~ ziazdo\~, powiat warszawski wyzna·
'
p12,ec1eż z1:~1. d~ nadz1a.Iu J~~t po? dostatkiem, lny.
cz.a_ lermm 12 ma1a,. o l!?dz. 11.30 (w. Warsza·
Warzywnictwo mało rozwinięte. P1zyczyną W• 1 podn1es1e w1es.
z''."'aszcz~ !esli ni~ nadz1elac. będziemy W)'.lączwie, ul. Al. Jerozolimsloe 85, 4-le p;ętro) na
· J. K.
me rnlnikow, to iest tych, którzv. na Mh P.rn- tego jest to, że wieśniacy spożywają mało ja-I
Walną Powiatową Konferenc?ię Sekcii Kobiet.
cou·'lli i z tą pracą są do~konale oheznnni.
Należy wydelegować z ka.tde111J Koła PSL po ·
•Musimy się bowiem, zgodzić, że przydziały ••H•HHHM~H•"•HHH•Hnn•n•HUUHHllHIMHHHH•H• tu...-e•n•HHHH•N••
Je.te.\\ ""' ~uoa
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zieir.i nie zawodowym rolnikom musiał\• by fpo-
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w krótkim cz~sie katastrofę
wodować
czo - l(ospodarczą w kraju.
W obecnej dobie

rolni-

P.o~iad,amy n~ zachod~ie

i

~b:~~,;~;w ;~In?~!~~~~ nk~~:~
r::;~;;:r:~:~~:~
b~rdzo szybko zamieniają się w dzikie pola
tam, gdT.ie do niedawna ieszcze kwifla wysoka
J.·ullura! W rzeczywistości jednak cyfra ta bę·
nie
pod
dzie o wiele wytsza,
objęte dotąd liczne gospodarstwa poniemieckie,
znaidujące się na pozosta4'ch obszarach Polski.

jeśl~ wziąć
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Prem·1owa .Poz·ycz .(a -Odbu"'owy
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Polsce przez ;emco·w.

uwagę

doświadczenia
I N'I podstawie obliczeń oraz
przyjąć można, że minimuu wielkości gospodaistw rolnych na terenie Polski powinna wynoEić od 10-?S ha*) w zależności od rodzaju
ztemi i warunkó)Y ekonomict.nych i gc,spodar·
c~ych w jakich .fię ziemia znajduje, o ile naturalnie iiospodarstwo ma wypełnić wszystkie na
początku postawione zadania.
Rozumie się, źe w pewnym promieniu od
lub osiedli
mniej~zych lub większych miast
pnemvsłowyc~, mo~ą być iiospodarstwa rt1ie:SH' od powyższych norm, które jednak nalety
haklować raczei jako warzywne lub ogrodnicz<> niż czrlo rolnicze.
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· · h kt
D · · · k" d
71s1a!, ie y p•ęc10~ ~ arowe padrce e nie
zagospo arowane
zc;stały 1e<zcze całkow1c1e
z powodu braku budynków i inwentarzy zarównc żywych jak i martwych, można jeszcze zwięk-
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Subskrypc1'u Prem'1'owe1' Poz'yczk1' Odb11dowy Krni'u
y w nasze własne polskie siły •I
•
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Zarząd

Kola PSL, !!dzie nie ma Sekcji Kobiet.
Kola wydeleguje wedlug swel!o uznania i swonajbaardzie•
kobiety
je! _odpowied~ialności

wci~ienny:
czy;:r~ą~:k
1) Otwarcie Zjazdu,

• ,
2) referat politvczny, 3)
referat ~obiecy, 4) dnkusja, S) spnwozdanie
z ustępll!ącego Zarządu, 6) wybór nowego Zarzi;du. 7) sprawy organizacyjne i plan pracy,
1
81 wolne wnioski.
Z uwagi na watność poruszonych spraw w
por7ądku dziennym prosimy prezesów Kół PSL
o jaknaisnmienniejsze potraktowanie powyższegc o~ólnika.
Przewodnicząca Sekcji. Kobiet

GOSPODARSTWA

PSTRĄGOWE
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Do 1939 r. znajdowało się na terenie 'km.lu
l!'ospodarstw pstręg-ow1·ch. O}iecnie laczn;t~
ZiPm'.ami Odzyskanymi ilość ~o,podars:w
pstręg-owych pnwiE>kszyla się do 34 o ogólnej
powierzchni 87.7 ha .
Gospodarstwa pstręgowe nieznarzni<> ncierpialy i przygotowane sę. do rozwiniecie hnrl.1wli.
Zdolność prod11kcv.ina z 1 h11 c:ośn 1rl•1rst.v::i.
Czy wiecie, że pcfi;iad1m~· 32 teatr·J, dramat
b
• •
,
Czy w1cc1e, ze w marcu . r. nasze warsz a1
pstri;tl!'Oll'C'lj'O dochodzi do 2 - 3.000 kg. ryb.
I t ,. naprawiły 186 parowozów i S.275 wagonów Il} czne, 14 orkiestr S)mfonicrnych, 4 opery, 2
•••HHHHIHIHIHHUIHHIHHHHllUH
B _ zHpoly baletowe, 40 szkół arlystycznych.
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oraz 23 wa ony oso owe.
towarowyc
X
dynków kolejowyc~ zostało odbudowlne SO m·.
KOMUNIKAT
Czy wiecie że w maju 1945 roku budżet MiX
s;:yć parcele do właściwych norm, ustanawiając
7arnid Powiato\\·v PSL w Q,\rowi ~la1'lpiderslwa Zdrowia wynosił 20 milionów zloprzez to typ ~ospodarza. polskiel!o, ktqremu
Czy wiecie, .że odbudowaliśmy 2 miliony 700 tych, w marcu b. r. wynosi 16(\ milionów zło- wirrkil'j umiadaniia, ir w nir'11il•IE'. dniil
p1zvświecać będzie możliwość dojścia do do\ 12 majn 19-Hi r. w o,trowi \fn1owirrk;ri
.
brobytu po przetrzymaniu ci-ętkiej kilkoletniej tysięcy metr. kw. nawierzchni dróg kołowych, I Irch.
p11nk1milnie o godz. 11 w ~ali z~dvk11 l'rz«;rl·
X
wyżwirowaliśmy
tłui::zniowych. i ulepszonych,
p1acy.
nikf11 1• r~n· 111. Drr•1rra nr IO, 'lrlhr117if' "i"
. I .
• • .
Sądzę natomiast, te na działce 5 ha. najlep- 2.150 km. nawierzchni dróg.
Czy.wiecie, ze sta? na~zego szpit,a n:ctw~ "! WnlnY Zjazd PowiEt!n\\·v c1łonk6w p;:;r, z
szv gospodarz, bez budynków i inwentarza i
~cku 19 3 8 P.rze~slawiał si~. następu ąco: n_iieli· row·. Q,trów \fa70wiccka z nn~!~p11jącym poX
wobec przydzieleni7 resztówek samopomocv
stny 670 sz~1tali z 7S.<J?O łozek oraz 4'l-O .osr?d- rządldPm ohrncl:
chłopskiej - długo nie wytrzyma a jeśli nawet
pnwi1nniE' 71lfH0,70n \'rh
Obecnie. ma~y 650 s7pilalt z , 1. Za:rn jenie
Czy wiecie, że obecnie zdolność przewozo- kow zd~~wia.
przy nadzwyćz:ajr.ej pomocy Państwa zdoła się
I przt>cl•ta~,·irieli. 2.. W' hó: przr,::Hlriirz:t<'<'l!O i
ul~Łymać, to swoją przyszloś.ć widzi~.ć będz~e I w?. _Odry wynosi 250.000_ ton, w l!aib~i~szym 85.000 łozek oraz 500 osrodkow zdrowia.
:~n1rnlan1e Prnydrnm 71a1d11. ) ..n.dera I pnX
zaw~1r tylko w czar~vch k?lorach .. "\1e .h~dz1E' c·~s1e po ~yremontowanm ta.~oru W!rOsn1e do
lilvc1110 - progr11mO\\"\' pr1edo.;t::nnr1rln wl~1!1
......,,
.
.
Na Wisie ruch przewdO'l nigdy typem rolnika, ktory winie!\ się stać 2 L pól miliona ton.
1
wyłożony na je!!o zewy rozwija ~ię, kursuje na n'ej 40 1eclnostek • Czy .w:iecie! ze ma?ty tylko niec~łe 7 ()(){) 1.e- PSL 4. DY~knsj~ naci rt>Frr:itrm. '>. Snrnwofundamentem Pań•lwa a
uirzyman:e koszt będzie tak wielki, fit w żad· z wlasnym napędem i 2SO bez wlasnego na-1 k, izy, naton;iiast posiad~my obecnie 7 .wydzia- zclanir 7.anąch1 Po1c i Knm. Rr"·j„, jnrj. fi.
lł(JW lekarskich, 3 wydziały ato~atolofcrne, S f)~·sk11sja nad sprawo7rlaniem. i nil1il'kńie
.
!pędu.
•nyir. wypadku zvsku nie przyniesie.
7.
Z11r1qrlnwi.
farmaceutycznych, 4 sz..koły pielęgniarek, 5 sk\ritowania 11•h:1rnj;irem11
X
Plagą rolnicl~a są gospodarstwa kHłowate
, s~kół położnyc~ .. Stan ~~udentó~ na,;:iedycy- Plan prae1·. 8. \"\:1·)1orv: a) Prne•a ?-ar1ąd11 .
poniżej s ha i dla tego takich -;.ospodarstw w
nie, slomatologn 1 farmac11 wynosił w „38 roku po11·., b) JO członkow 7.arn,<111 Pow. 1 4 zaź-cinym wypadku tworzyć nie należy a odwro\1-1
•t<:pców, c) K0rn~~ji ~c·winjnrj, ~Il Powi:~toCzy wiecie, że. w ciągu os!~ln.ie![o r0ku_ przy- S.530, obecnie wynosi 9.S10.
n~e _ trzeba dążyć do likwidacji już istnieją11·rg-o. Sqd11 f~rtyJnr~~l. r) ~rlri.:a !011. 1111 .\\al
X
było ram 18 tysięcy nau~zyc1eh._ Do '"k.ol .pocych przez odnośny przydział ziemi-.
ny 7iuzd \\·01cwmlzk1. 9. "olnr wn1osk1.
. .
Drobne parcele powstają przew.a.lnie na, sku-/ ~vnec.hnych _uczęszcza ~„,C? t'l'.~1ę~y dz1ec1, ~
Za 7arrnrl
Czy wiecie, że budżet Minisler•lwa Osv:iat.y \
tek działów rocl1.innych, co p 0 wmno hyc sta- srcdnich szkol mamy w1ęce1 amzeh przed woi·
.
j,st drw'!m ~J„o!ei co do „,ielkości po budzec1e.
ną
(-) RieniaA. Roman
I
M inisterstwa Obrony Narodowej.
· X
*) Kongres PSL uchwalił 7 - 15 ha.

•
•
Czy w1ec1e

8
I z

że •••

I

s

I

!

Naczelny Rcd~ktor: Jerzy ś\virski.
\Vyc!awca: Nacz. Komitet , Wyk?lł'll'lCZY Polskiego Str;rnnictwa L11<fowegc...
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