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Kościuszko

Dzień

9· maja stal si~ dniem mięta m1z.1i1tkich naroddro ·zjednoczonych ro roalce r tyranią hiflero-fB/łZyzmu, która m dniu I rorze.i11ilt nie11prorookorva1(1Jm napadem hord na%i1/CND1kićh Niemiec na Polekę roxpętala poło&ę
PfJojen1t4 na łmfecła. W 'dniu tym 1"' blisko
pięcioletnich krmaroych rmaaaniach najmi.ęk
uy i najbrutalniejszy agresor śroiata ugiąl
mę ro bezroarunkoroej ka.pilulacJf.
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rocznicę

a sprawa

chłopska

IJnlUJersalu Polanleckleqo

\Y/ dniu 7 maja b. r. minęło 152 ł?l,le od ne, zwane Kłlrdynalnymi, które w arty- i korzyści" właścicielom, panom, a cal·
oglos.zenitt' przez Tadeusza Kościuszkę kule 19 zawieraJt przepisy, odnosztce kowitl) wolność osobi$tl) obcokrajowUniwersału Połanieckiego, który ma •lt do chłopów. Artykuł ten, potwierdza· com, zamierżajf!cym się w P.olsce osieogromne znaczente dla sprawy chłop- itc z Jednej strony nienaruszalność dlić oraz zbiegom, pragn~cym do Polski
:>kiej w Polsce. To też · godzi 11ię roczni- UPf'8Wnień pana do ziemi, na której sie- powrócić, bierze chłopów pańszczyźnia
cy· tego wielkodusznego aktu poświęcić dział chłop i do samego chłopa, oświ~d nych jedyf\ie pod opiekę prawa i rzędu.
nieco więcej mie.fsca.
.
czal, że prawo żyda i «miercł nad pod- Ta opieka ma się wyrażać w tym, że
Dzień 9 maja - to d:11leń zroycięstroa molN a wstępie należy podkreślić, ie Io! danym chłopem nie przysługuje panu. umowy dobrowolnie zawarte między pa·
n.ości ~ad przemocą, praroorządności nad b('Z·
chłopów, w chylacej się szybko ku upad- Poddany, oskarżony o zbrod~ię winien nem i poddanym chłopem $tają się wza·
prarviem, to dzień zroycię~Jdego oroocobrania kowi Polsce; stale się pogarszał. Pogar- być wydany Sfdom.
jetnnymi zobowięzaniami, których wy.
rvfelomil'f;ięcznych
roysilkóro, roielomiesięcz szala się równocześnie i ogólna sytuacja
Przepis tego nrtykułu reguluJe rów~ konanie gwarantować ma rzi~d.
neco roytrroania i mocy narodóm m.ilu}ących rolnictwa. Podczfts, ·gdy w koncu XVI nież sprawę odpowiedzialności szlachciAle cóż za korzyść mogła przynie.ść
pramdę~ . dob~o i .roolność. .
·
\\'ieku roczny wywóz polskieg"o zboża ca za zabójstwo chlopa.
chlopu umowa, której zawarcie uzależ
Z royli:roan_ia i z m.ocy narodziło s(ę zro.IJ· przez Gd11ńsk dosięqal 250.0,00 ton, to
W zakresie polepszenia stosunków nione było od humoru, czy dobrej woli
cic.stroo_obo.zu. roalczącej dem.okracji. Z mytr- w roku 1715 spada 'do 6.984, a w r. 1737 w rolnictwie i zmniejszenitt chłopskich pana?
miłnia , i mocy ludóro roolnych narodziła się ~awet do 4.784 ton.
cięituów konstytuc.ia z 1768 r. nic' nie
Dla dalszego postępu sprawy chlopklęska Niemiec. Wyfnvmiiem i moc4 p.1ństma
Polska, nazwań·a w XV wieku śpichle- zrobila. ~roJekt kodeksu praw. Andrzej~
skie.i
miała Konstytucja 3-go Maja zna·
zjednoćzone :musil.lJ hitleroro.ękie, d.1Jkt.1for· rze.m Europy, przeżywa za rzędów nie- Zamoysk1e~o z 1778 '.· szedł .nieco daleJ,
czenie
o tyle; że stwierdzała uroczyście
skie .' Niemcy do be?m,mmko10ej kapitulacji.
miecldej dynastii saskieJ w latach 1697 wprowadza1ę;: powazne ulgi. dla ch_ło:
we
wstępie do artykułu 4 przez usta pome Nchc1el.1
Dlugie ko&zmarne, pełne krmi i lei. męki -1763 szcze<7_o'ln'1e cieżki kryzys i to. za- pow. Poslow1e
ł
• szlacheccy.
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stawić się potędze Niemiec, poloiyć aiif zapOTlf koJ,
-"
pr~e~ rozprze~trze11faiącyrri. ;"1~. t;o raz l!~r 7 warst~y naro?n - ~udu wieJ~kiego, wy- ,P~dczas se·mu Cz~eroletnieg-0 (1788, , 'Konstytucja ' ' Ma.iowa · za.ięła się
dzir~ nąnom_am?Jt . barb~rz.11ą~~ie.1J, tf1'.fon&m stę-~mJ~ ~:proiekt'n.mi," nap_ra.wy . ~str~u _ . 't19l) .niek~9rzy- po~lowie przychyl~ w pierwszym rzę<lżie refo~m~
ustroju
A j !!dna!.: m najglqbszjjch ' z'itl-:amark'itef1 'Ja~ panstwn 1 polep~~e.nt~ Aoh . chl 0P<?W'· . a . ·
·1 , st sunkowali do sprawy chłop państwowego, więżęc sprawę niezależ.
źni czlomiecze.j paliła się omn nieśmiertelna pierwszym ple.ni~ , l!.m1eszczono sprawę r.'k~ ~ 1 u Sejm jako całość nie pQświę.:.
ności i niepodległośc;i nęrodowej ze
iakierkamiary, 1:óra ro najczarnejszych dniach sfosu~ktr pana. do Jego .podt~n~.c~--: ~iłl~~j ~~~awie ani jednego .posiedzenia. sprawę postępu. ś'wiatle. umysły Sejmu
grozy i przerażenia, ro najokrutniejs'!ych chlopow w mag1tkach krołews IC .- n? Mówlono <> nief fedynie w zwiazku Czteroletniego,
przeJęte troskę o dobro
dniach zmąt~ienia i r~zpaczy dodarmąa mocy ~i .siP. tnm. pa.ńszczyznę, . zls~puJ~~ni~: z oma{vianiem innych kwestyj, a głów zagrożonej przez sęsiadów Ojczyzny,
ro mytrroamu, krzeprła . roątlale n.adzieje, że ~wrndczemam1. w i;aturze
u
~o ó~ nie ustroju politycznego. W mowach clę.żyły do wyprowadzenia Polski na proprzecież praroda i dobro. spramiedliroość i słu- ~zem, otac:za. się ont~1<~ sę.d?wę c.. eh po31ów dfwięczały wprawdzie szlachet- ste i równe drogi rozwoju polityczneg-o,
szność musz11 kied.lJś odnieść zroycię!łmo.
I !eowan1zure . admm1str„aqę wieJS 1 • ne nuty ale wiekszość Sejmu sprzeciktóryby zapewnił jej siłę i przetrwanie.
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Str. 2

CHŁOPSKI

l~tw~ podstawy do propagandy i oczermnma całego narodu przez Moskali.
Skargi chłopów, walczęcych pod sztan·
darami powstańczymi Kościuszki znajdov.ały u niego zrozumie,nie. Okazało się
z tych sl·arP.', że szlachta nie tylko nie
Mtm"'" siP ulżvć doli żon i dzieci chłop
skich fo!nlt>rzy. a przeciwnie d~żyla do
po~or<-.7<>n:a ich sytuacji, jakby chcac
ul ~r11'5 i„f.. "'"' to, że meżowie i ojcowie
~.c~ ~1117.yli O' <'Z';źnie Wobec tego Koscr.tr~zko 7a„.,.n-l11ł, aby komisje porzęd·
kcwe w J-i„.:.clum worewództwie przy.i·
mo\valY: shirai ucishmvch i brały ich
pod c:wn onieke. p„ze<iladowcom i oprawcom lu~11 71'\"'~,.,„n. i?: hPdę karani jako
wroą-owie i 7<lra;cy Oiczyzny.
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s:ępowanie, wobec nie _po"\\iadomienia wladt
M. O. PRZECIWSTAWIA Sii; U. B.
W dniu 28 lutego 1946 r. do •si Ptaszki UB o zwołaniu zcbr11.fia. Dano mi do zrozumie·
· sprawa z ostan1'e sk1'ero\vana na droge•
· ze
swoi'm omo·\~i' l cało- p rz}'hY. I wi". ksz)' oddziol Milic.ii Obvwa telskic.i ma.
Pan Premier w evpos~
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kształt 111g1Jdnicń i prec Rzędu Jedności Naroz Siedlec i prz;-prowadzil rewizję 11 gospodar;a !'ę. OWIJ.
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Dnia 16 marca został aresztowany _przez
prac h.'go zę. u Jest Jana Kotowskiego. Po rewizji Jan Kotowski
owe). asz stosune
Jt-k naJb::rdziei rZ!'czowy. I .ie:i:elj chodzi 0 cały st wierdził brak szeregu rzeczy. Przeprowadza- władze Bezpieczeństwa Sułkowski ze wsi Rożki
szereg zagadn ień, cały szereg prac do- GO również rewizi" w innych gospodarstwach rzekomo za posiadanie broni.
S łk
Z""odni, tej mie.iscowości. Następnie szNeg osób zabrn.1'esteśmy
konanych, niewętpliwie
Po pewnym cuisie obywatel c owslr.i został
"
I nie jeżeli
·
· dl ce. W rezu 1tacie
zagadnienia Po i wywieziono d o Sie
o
chodzi
;zczegó
zosta1 wezwaponownie
wkrótce
a
lwolniony,
po
I' k'
po ity ·i zagranicznej, to na tym odcinku clłuższ\.·m badaniu zostali wszyscy zwolnieni. nv do UB, gdzie zabrano mu legitymację człon.
I
pom1edzy nami absolutnie żadnych różnic nie Prai:rnę nadmienić, że badanie było po l ęczone kowskA.
•1',
·
. .
'--k l
d
"
d .
.
eł I r
ma. Jezo 1I w poszczególnych kwesfoich różniFakty te niewętpliwie świa cz~ o DlJ cy u
, h zagadnień z różnymi o eg nvosciemi tł'go ro za.iu, że po
my się, w kwestiach d 0 t
kilka m iPsiecy niektórzy z bndenych później iiiezdrowym, wywolujęcym chorobę w or~a,
.
YCZ{IC) c
h
•
cz1~1? wew~ę,rznyc • to one wvpl ywa1ę z R'· ~- chorowali. Prngnę nedmienić. że bnd1rnic odhy- Piżmie i uważam, że troskę nas wszystkich
5
0
~Pb-"l'pn~s~e. P nstwowe, do- wało się w urz~dzie J\li!icii Obvwatt>lskie.i. Gdy winno 'być, ażeby tego rodzaju fakty możliwie
to ieJt t~d kt
się dowiedzial o tym Urzęd Bezpieczeństwa , jak najszybciej zlikwidować i zapobiec im
.00 10 , ans ~a:,
n r ~·
T1clPuc::z Kościuszko nie poprzestaje ro~ r~dośc1{1.
\'{i~llm)'.'. w1Bd~:nosc o ostateczn.Yi;t , 1ażędał przekcirnnia tych wiqfoiów i tu muszr u źródła , ażeby na przyszłość tego rodzaju
na tyni. Wnrowadza on również poważ cl~zenm .do. h"kw1 d~~J1 !\-n.ni: An~ersn, tego 7.1 o- i 7 przyjemno~cię zaznaczyć, że Urzęd Bezpic- fakty nic powt a rzały się.
Nie chcę negować, że w tym c~y innym '~:
nP rernrmv w stosunknch chłopskich, d in zin 1 nies l ~zęsc, .Jakie w wielu w'·.irndk n.-li czeństw 11 w tym w ·psdku znalazł sii;: całkowir!l nns spł ., .a!':!· C~,!y sze;eQ" .P?CZ · ~on 1>11. nd- de na poziomie, tok jak tego wymagał a spra· pedku poszczególny obywatel .iest w kohz11
ktr·p można urać w nastepuJ'ac)•ch punk- cmku
kodeksem karnum. Uważam, że w. tym. wyg~spod arc~ym row m cz. n:ewętpl• w P \\"8 - rozpatrzył sprawę i tych ludzi zwolnił.
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••
taC'h: ·
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• • · "? Otó'z po zwo Jni'e - padku,
• • poznie1
· cl 11eJe
Al e C'O sie
1cdnt1k kr7CCZ\"
S\I
powazne pl •usy.
jeżeli tak jest, władze. ezp1eczen?twa
·
.·
'
k
d
•
kprzc'lstawrn
·tore ~usz~ wywo 1ywa~, Y ~' :usJ e, sę ·~v,cslie, r.iu t).·ch I.mizi 12. morce tc.g-o .ro.ku przyicżdż11 ~" zobowi"zane wszystko .zrob.1ć, a.ze.by _wmny
1,„,t wl"i~1 · i .wzięty Jest pod opiekę nad
""
" ł pocięgniętv
ktorym1 chcę tu clz1s1at się ; ast•rnow!c.
do odpow1edz1a 1nosc1, N ie modo tc1 wsi p tnsz.k i samoc h o d c1cz Arowv wypc l · hy
r71„.t „ N-.rnrl"'""""'> i lrcrzvsta z tf'T onie·
Pan Premier powiedzi o.J , że musimy clężvć do I iony l11dźmi w mundurnch Milir.ii Obvwatcl- że bvć jednak mowy o stosowaniu odpowiedziallei. 2. Kfl7clv rhlo11 sta.fe się wolny i ~o· µodniesienia mnralnośc i kraju, musimy dęiyć skiej z Siedlec, 11 wiec tej , która dokonoł11 tego ~ośĆi zbiorowej nie może być mowy o nękaniu
ŻE" c::ie rr.,.„.,..:,..ść,. '-!dzie mu się podoba do wzmożen i a bezpieczeństwa lm'!iu. Chciał· J>!er.wszego aktu i k.tóra .bvla pr~wdopodobni<; . obyw 11 teli w wi~lu wypadkach prze~ażi:iie ~°'°
po<l Wf'rtrn•·;""'· że :r.awifldomi o nowvm bym o tych rzeczach nieco r o wiedzier. Pnn 1Mzadowolona 1e stanowi ka, Jat:1 e zaię.ł w teJ ,,.u ducha winnych, tvlko dlatego, ze Jest Ja·
Urzęd Bezpiec1eństwa. Odrlział rntrzy- kie.~ podejrzenie na dano okolicę. czy dano
mit'~'!rt' o„:„,uenia komisję porzadlw'wl} Premier rr.ówił w l:ońcu sweg-o expose o jeło- ~pr11wie
miejscowości, czy
wC'i opoz ·cji legalne.i i nieleg11lncj, równie7. mal si!' przy J!Ospoclarstwie Jana Kotowskiego miejscowość, że w danej
i ••=•ki flłu<ti oraz ciężary publiczne. 3) r kłodach rzucanych niejako pod nogi Rzędowi i jeden z mil icjantów powicrlzinl: mv tu będz i e- C'kolicy przebywał, czy przechodził jakiś od·
Dni nrac'V, którn chłop winien był świad przez pewną czrść strnnnictw. hórn sta nowi my teraz g-ospodaroi.reli. Zabito dwie świnie. dział b~ndy leśnej, czy miało miejsce jakieś
czvr nA r'.'erz właściciela ziemi zostały 1ównież składowi) C7ęść te~o Rzadu. Niew{lt· kt?~e. zal.adowai;o . do samochodu, n!lstępnie 7 ajścic z tego rodza.iu oddziałem.
Przeci<'Ż obywatel, ten przeciętny obywa~el:
nie kogo m1hq~nci podło.zyh słomę J?Od bu.dynk1 gos~o7r1>rlnłunvs-ne Nawie do połowy . 4) Wla- pliwie Pan PrcmiC'r miFI na uwanzC'
darskie, P?dpi:tlil1, zabrali zywy 1 mi;rt.wy .m- pragnęcy spokojnie prncować, pragnięcy ZYS
innego, jak Polskie Stro!"lniclwo Ludowe.
rł1e mi„;„,..mve zostały zobowiązane do
Nasz: stosunek do tyh zcgadnic11 .i est - irik w.entar_z, pilnuię~ do tei;ro momentu polu. pozer w z~odzie z pr zepisami prewa, pragnęcy .hyc
C7UW""'"· r"hv 1tospodarstwa tych, któ- powiedziałem ~ stosunkiem rzeczowym. Nie r1e ob.11~ł calosc.1 l<05p.odarstwa. ~pRhly St(.' tr~';' lojalnym obywotelem, chciałby wiedzieć, k.1edy
f?'V c;lużR Ó;C7Vźnie, nic tileg-aly zanie• rozumiemy koalicji rzrdowci w sposób ten. a:i.e- krowy wysokocielne, Jeden lmha,1. 5 s7:tttk śwm i w jakich okolicznościach może być bezp1ecz·
by wsżystko na komendę-. w sposób .icdnolity, loknt.ora tc~o g-osf!odarz~, ~ sz:uk owiec. Był.o ny i kiedy, za jaki ewentualnie czyn mogą mu
tlh"ri•n .. 11 1iemie nie leżnły odłogiem. 5) bez
dyskusji, było załatwiane. Rozumiemy ko- w m1P<;zkenm dwo.ie dz1ec1. ktore ~a szczęsc1 C' grozić konsekwencje karne.
Ci. lrt~rzv 7n"irłuję się w wo.isku, zostnłi i'licję w ten spo~ób, że zog-adnieni11 poszczf't'"ól- y•o odjl'idzie milic.ii zdolala ludność wyratować
. J
.
W RADACH WOJEWoDZKICH
rwo!nieni od wszelkich świadczeń na ne winny bvć wynikiem uzgodnień wszys:kich jeszcze z płomieni, nie zdołała jednak odratoI STAROSTW ACH
oraz budynków sęsiednich
f"f''"Z pani:1 na czas służby wojskowej. 6) stronnictw. I nMz stosunek do poszczególnych wać inwentarza
Chcę przejść do innej sprawy. Rady Naro•
tlw?ch gospodarstw, na które przerzucił się
1""<-n właściciel ziemi nie może usunać poczynań wł-aśnie jest tego rodzaju.
dowe.
.
•
,
poznr.
thło>JA 7. {?os11odarstwa1 o ile ten ostat~i
Podnoszone tu były przez moich pr~e.d~6~T~ stycznia 1946 r. o 1~e.T w no.cv do ~1eszSWOBODY OBYWATELSKIE
hnia Heleny Krct"rn .. <11m1eszka!PJ w Łom , '!~· rów żale na temat rugów, czy un.iemozl!w1ams
wywię.zuje się ze swych obowiązków.
\Vedlug manifestu lipcowego w 1944 r. za- Turza, pow. mlawski~g-o wtan:i;nęlo 6. ludzi .• uijmowania stanowisk, ewentualnie obeJmowafhn'e orźeDisy ~awieraję sankcje karne ].Jewnione S{I obywatelowi wszystkie swobody tr~ec.h w ~u~durarh 1 trr.el'.'~ po . C\'''' '.lnem;i. ria działek rolnych przez członków PPR. \Vy•
przeciv.+o panom i ich ekonomom, gdy· i prawa obywatęlskie zawarowane konstvtucio O!i'y 1 ad~zyh, ze ~ę cilonkami AK. z~?ah posi~- da.ie mi się-, że iuż kto .i ak kto. ale ~PR w tym
bv orze.:Jadowali lud lub dopuszczali się marcowi} z 1921 r. Wcdlug tej konstytucji, j ku 1 byh i;ł~ 2 mm. '.3~. Przepr?wachih .s~czegoo- względzie narzekać nie może. Kto, ia·k ~o, ale
zapewnia swym obywatelom ochronę ży- łow~ re\~IZJę w wvmk1;1 .której zabrali 4 pary PPR-owcy krzywdy nie ma.ię. Jeśli c~odz1 o. ob· którawolności
sahotażu ogłoszonych reform:·
i mienia - w myśl erl. 95 - któ- buto~.... kos~u.J.e, ch:istki .1 t. d. r~. prleprow~- rnd zanie stanowisk, ~zy ewentual~ie o?e1mo·
cia,
Pbdc„as, i?dv Konstytucja Majowa ry powiada, że nikt nie m'lże być pozbawiony ~z~nm rewizji . usil.owah zgwa ci~ 14-letm~ v•anie placówek gospodnrc:ych 1 ma.1atków.
sędu, któremu z prawa podlega. Trzeba sobie ctz1ewczyn~ę: Niektorz'l; z ~ e·pastmk.ów zostali W myśl art. 96 KonstytucJi wszyscy obywausiłowala rozwiętać sprawę chłopskf) powiedrieć, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, T?zpoz,nant Jakn fun~CJOnai.msze Ui zęd1t Bez- tele s~ równi wobec prawa i urzrdy publiczne
w rlrod7e ewolucyjnej, odkładaję.c iej t„zeba stanęć na gruncie realnym. stanęć na te.i piec.zenstwa w Mla_wi~. Zaz?d~no sk!'.mfronto- sę w równe.f mierze dla wszystkich ~os!ępne.
renlizar.;P. nraktyczna na później, to Ta- i.iemi i powiedzieć sobie wyraźnie .iak te prawa wania. tych i:apastnikow ze .swia~kami ~apedu, Jeśli chodzi o zastosowanie tegn w zyciu, to
rue zgo- tej równości absolutnie nie ma. Przy~oc7;ę fa~·
cJemii KC1~ciuszk<> daiyl do przeprowa- '>bywatelskie, jak te swobody obywatelskie. ta lee.z k_ierowmk Urz~du Bezpieczenstwa
wolność osobista w naszej rzeczywistości wy- dził si~ na to. To Je~t bardzo '~'Ymowne. Ja do ty. Konstytuuje się obecnie rady wo1ew0~?-1o.e.
dzenia reform w stosunkach rolnych ględa.
We Wrocławiu iest przy}t>ty st~sunek t11 <I , ze.
tego me dodawać nie potrzebuJę.
.
w snosób ,radvkalny,, a na owe. cz~sy na- Nie che~ .być. goloslownym i chcę . ;m:ytoczvć
re. 1 '20 mie\~ P?lslc.iemu Stronnictwu Ludowe' EW\ZJ,.. W ""SL
R
mu propon1qe się 2 radn,·ch. (G)os: O '2 _?!',.
rt
wet rev·"lucyjny. Przejęty hasłAmi Re- s;.ęreg faktów. Ja wiem - p. min. R11dkiewicz
Jei:eli chodzi o dokonywanie rewizji. to m1.1· r\1żo). T11 sami! hist~:ia Jest i w mnrr~ WOJ~·
wn,\tcii. Fra)'\r:~$kiej dążył on do· całko· może będzie· niezadowolony - niP. chcialhyrn
hyć źle zrozumi'l'nym, nie chcę podnosić tu ~i•łbvm wspomnieć pare ~lów na temat rewizii, 1 wództwech. \'\! powi~t~ch, ?. sza;~olnhrn ir.mi·
0 1
witevo m•·olnienia chłopów ·i nadania im kwestii
'~ P~
dla jakichś wzglE'dńw demf!2"0lricznych, dokonanej w lokalu PSL Otóż znane !'16 wszvo;t- nach test nieco lep1!'J, trudn~ l<'"t
na wlasno_ść ziemj, na które.f pracowali. chcę mówić w· tvm gleboldm przelronaniu, że J.-im obywatelom i poslom c;prawy Ziazr111 ~, . wyruQ"ować pees~l~wców, bo. oni ~ę. ~orzem~mt
1
ten głos jednak bedzie wzięty pod uwag~. że rr:opomocv Chłopsl<iej. Znanv jest rów'lież frkt aośl'ięci z: tę. m1eJ~cowę birt1ę. '.'ie ZA\\'l7;';
S!zlarl-fl\ polska była zaniepokojona jednak czynniki właściwe wniknę w pewne wyjściA z sali obrad pewnPf cz('Ści delegatów. możn11 znalrić: pcpeerc:wrr. eby n;1{'. zastęp!c
w wy~okim stopniu poczynaniami Ko- :·zeczy, w pewnę rzeczyv.•is•ość, wuikne w ten przybvlych !'a ten zj t. zrl. \'(/ w,·nilrn teg-o de le· peeselowca. ol.e g~y się tylkn rndrq~ zie0 .l trlł 11s~ę
śrlm:zki, orzf'<'Zmvajęc, ie po· zakończe c.dcinek naszego życia zbiorowego i poczyni~ gaci Ći zebrali sill w lokalu PSL i tam powzięli [iancuie. \Y/ n·eh~rych rn<lach, g- zie. <•. • z·
w~zyst~o co możł_iwe. ~by !en st~n ~mieni~. pewnę. uchwale; Urh_wał11 fo została zakomuni- :1eg-o czas:'. prac~J~. peeselowcy,PP~u.ie się ich'.
niu "'OW!'>tEmia d'łżenia swe postara się Nie
·
!ezy tylko w mteres1e tej czy mneJ partu, kowana Prezydium Z1rzdt1. W<;zv~cv 11rhwiiłę tę ~ rhv zadosc ucz} nic ''IYmogom
,
.
ZrP" fizować.
~lówi się o jrdności. o tym. lf' wsr.ysq• mar ie leży to w interesie tej czy innej osobv czy podpi~ali i na dowód. ażrby kRżny wierH11l, co
fi,\ możność stanęć do pr~ C:Y· Ot.<!ż jok '~'"l'.!"!ęde
ale ł~ży t~ w interesie .. c,ałeg-o ~odpisał, każdy otrzymał odpis tei uchwa:y.
To też nic dziwne~o. ·ie n~e poparła tfrupowani~:
Otóż w zwia•ku z tym w nocv m :ertzy g-od•i- 1 a p. ta sprnw11 w admm ,strnc11 na Ziemiach
Narodtr, w mteresie Panstwa. W dz1s•e1szym
ona 'teqo ·powstania ludo\\·ego, któreg-o czasie, kiedy my musimy skupić ws1_vstkie siły 1, 3 i 4 oddz'i11 t w lic zbie około 80 iudzi
Odzysko'.1ych. Oto w woie~6dztwie doln.ośląs
0
prz„wórlcti' pQstawił sobie dwa cele: d!a .odbu.rlowy. dla 7;aQ"osp?daro~a!'1~. '~ tym 1·onał rcwiz.ii. \Vydaje mi sic, ie fekt powzin- '•. im, w ~krc;si e .kilk;u tyirocvn zostało 1~suniętYch
uw~lńić okzyznę od wrogów zewnętrz czasie, kiedy Rzęd .1ak na.rbardz1eT musi być cia uchwalv fakt dorf'czenia Prezvdium Zjazd• r. i mniei ni wirce.1 tvll<o 18 stnro~tow, czlon·
zespolo.ny. z Narodem. kied'·. RzailT powinien tej uchwały'. której odpis został wykon11m ków PSL.. \YI ten ~p;i5ób. <;t11.ro<;t?w~e r>e,eselow:
nyC"h, a ltreł wiejski od jego wrogów we- stanowić
J~dną zw~rtę, calośc ~ N a·rode~, - w lokalu sekretariatu i doręczony wszystkim r: y zn<;t~l1 cnlkow1c.1e zhk1~:?0'>\?!'1; Nie dośc
wnr<łrznych: szlachtyi magnatów.
tego rodza!u kwestie. me. sa. oboJęt~e. Otóz c~- dele~atom ~interesowanym, wvdaje mi sie, że M tym. Wyrzura s1~ rówme; WOJtow, 11 n11wet
szereg. in!or~a~y.1, .1ak1e J?OS111.damy, me rit> jt>st to fakt przcstepczy, k tóryby nakazywał w wielu wypaclk 11ch 1 soltysow.
ł'rze..,io:;y Uniwersału Połanieckiego ly
KOALICJI
: terem~ 1ak1egos .iednego ~krPslnn~g-o, ale ze tllk daleko idęce kro1d ostroi ności . jak dokobvlv hiPz\.~l,.,,..znie wprowadzone w życie wszvstkich terenów z ce lei Pol~ki, czv ~e ny\• anie re\''izji w nocv w pn• wki wan: u tej
PRJ\ WO
i notę..,~zvlv los chiop9w. Po upadku po· wschodu, c~y zachodu. ,CZY nołudma, c~y z P?ł- \ichwalv. któr~ sie tytułuje niele~alnę ulotk g Przdrł e do inne!l'O ieszcze zr.ę-annieni r., mia·
było wia dnmł' przPT J.-ng-o i .!fdzie nowirie 'do !?"Warnntowanego rów!'iei ~nnstyt·
wstonht nierwszę· czynn_ościę państw za- nocy .Polski - wsz~d z1e ~poty~amy s1.ę z i;1~- i jakkolwiek
własc1wym ust?sunk?wamem się, z n;ewłasc1· zostela wydar.ll . Rew i7.Tll ta •rwała do 10, CZ\' 11rci{I m11rco\1'a prawa zg-romadzen, ~aw1iszv1•·11·
przepitych
uchylenie
hvlo
b"'"r.7vc:h
r.awet do 10 min . 30 w poludl'iP, mimo , ~ ,; i:ia· st irn·arzyszeń i zwiazk ów. ri„d11wno nowym zachowaniem się pewnych czynników.
sów. ostatnich, jakie wydala upadajęca
Dale.T 21 stvcznia 1946 r. funkcjonariusze :i iradz. 7, czy 8 rano dnkonywuJęcy rPwizj i wstało stowarzyszenie . Ludowy. z,~i~zek KoPowiatowego Urzędu Bezpieczeństw~ z Białe- byli już w posiadaniu powielacza, na którvrn hiet". Pow<;tala też dru~a or~an1z11qa - .,OrPol~'{a w sprawie chłopskiej.
gostoku prry przeprowadzaniu r<"wizii przy po- wykonane zostały odbitki oraz kilku egzcmn'~·- ka". Otóż te dwa slowerzyszeni 11 z~stalv roz·
Tf'"rłeusz J<n~duszko nie tylko ·dazyl do ~zukiwaniu broni, w gminie Kalinówka pawia- rzy ter odbitki jakie jeszcze pozostały w sekre· więrnne. Mówi si ę w tvm wypadku, ze onP powstaly 1'iioz11pdnie 1°g'alnie, ale ni~ zna!" przi::
miesięnia, poddaństwa chłopów i polep- tu białostockiego, u wdowy Bolesławy Prokop !ariecie.
1
W tym wypadkµ nie uważamy, żeby w og-óle pisu, którvbv określał inn\' sposob reJestraCJ
S1',,..,...;„ irl- ~Ąli . wvdaiac, jako Naczelnik doko:ial!, zabrania następuj.ocvch rzeczy: (tu
potrzeba, istotnie był powód po temu, n;ż ten jn~i był 7astosowanv.
istniała
r1?1'.lowego).
S(l r;e~~Y uzytku
.
wvmi~nione
powstania· Uniwersa} · z dnia 7 maja \V te_J spr~0w1e zwroc1h~my. s1~ d~ Mm~ster~t"".a ażeby dokonywać rewizji, zwlaszr'z" z tflk
14 kwietnifl r. b. w Lublinie odbywało 'Się
swoim przykładem już Be z p1ecze~stw~ o . ~y1asm~nie i poc1ę..Q'niec1.e og'romnę siłę kilkudziesięciu ludzi jeszcze zebranie or!!11nizscy.i ne Izby Lekarsko - \Vete•
1704 r.. alP.
r ·rim·inei. Komisarz tego zebrania, prof. Par·
po upadku Óowstania starał się nakłonić cl? odpomedzial.nosc1. karneJ ~ogo nalezv .. Mi· w dodatku w nocy.
nas zgłosił !istę kandvdatów. Poparł io również
szT„r.hte do dobrowolnego zrze_czenia się r:1sterstwo Bezpieczenstwa pismem z o:!n111 6
!!'o ~nrn woi" '"oda Róz11a. Ponieważ iednek odTI;PIE:
kwietnia Nr 1845 odpowiedziało: „W zwi{lz·
SWY,~h prąw pańszczyznianych.
Bardzo częst e są wyp • dki wvmuHa~ia dekla- zvwaly się glosy, wysuwaie.ce innych kandydaku z pismem w sprawie podania Boleslawv ProIÓW, zosta1 wYrażom,' :ron_!CY .protest. 1aró,_vn.o.
.
k"
PSL
.
iż w olcresie podanym
W sporzędzonym w dniu 2 kwietnia kop komunikujemv,
l
cl p d
·
i o w'·step•eniu z ~ a ta. ZP ok prz\•steni'ó'·
111r:-1'
•
·
B
d
U
·
d o PPR ze stron"' komisarza, i'ak i _wo1ewe> y. o bnt"s. 1
ezp1eczen·
rzę v
petentkę powoł.ene
r.rzez
im
wszyst
przede
partii,
inneJ'
.fo
niu
.
K
.
.
,...
1817 r. testamencie' o"świadcza, ze pod- stwa
<'ni, że ich lista .iest rajlepsza, że .trz'ó' e jl)
a 1J·
żadnych operacji na terenie gromy
pny.ięć ŹP nowych kandydatów nie trzeba
dl:lnstwo chłopskie Jest spize.czne z pra· nówka nie przeprowadzały". Podpisał naszelnik i SL (wesolo<lć).
Z powiatu Kolo mam następufocę wiado- nrłe. ~ z ać , ale że trzeba najpierw przegłosować
WE''YI naturalnvm i pomyślnościę paf.~tw sekre'.ariatu. Podpis nieczytelnv.
Chciałbym zastanowić się nad tę. odpowicdzię 1•1ość: Zwo!ane z0st 11.ło 30 marr11 o !!'odi.inie ich Jistc-. Gloso1•·ap:c było nadspodziewane, bo
i cJ1.,.teooo znosi je calkowicie w swoim równiei:.
Nie wydaie się, żeby ta odpowiedź 3 po poł. zebranie mlod?:ie~v celen> plnżenia wszysc~· niemal obecni cz!onkowie wypowie· '
mR;Atk~ Siechno.wicze w województwie była zadawalajęca i wyczerpujęca zagadnienie, kola Zwięzku Młodzieży WiPjski ńi •Wici''.
c:lz 't~ii się przeciw te.i liście.
.
'
Br„,..o;lóm.
Prezydent KRN: Zgodnie z art. 40 regule·
W trakcie zebrania \Vkroczyli na salę obrad
bo jeżeli postawiony jest konkretny zarzut pod
edresem organu bezpieczefoitwa, jeżeli wskaza- funkcjonariusze UB w mundurech i po c,·wil- mimi przemówienia Posłów nie mogę trwać
0 „hnowicze UZ:1afe za
('"foriÓW wsi
n~ sę konkr.e,tne. dane, to t~go r?<lza~ ogólni· nemu;. Po rozejrzeniu !:ię, jak nam informator r1ln~ei niż '.30 minut. Ob. Posel pr7.emawia iui
wol"lych oÓVWnłeli kra1u i pelnonrnw- k1em zalatwic teJ spi:awy nie m.ozna, ze 'Y! tym podaJe!
55 minut, a zatem przemawi11 o 25 minut dlu„Funkc.i oneriusze UB pytają, co to jest. Od- J żej niż pozwala rei;11lamin. Wobec tego po:i:o·
nyC"h wlaścicieli ziemi, którl} dotychczas dniu nie była przeprowadzana. zad~a akc.1a: Bo
po~iadali; zwalnia ich od wszelkich jeżeli nie <łz!·a.łał :tJrzę~ B~zrecz.ens\\~a bialo- ;_•owiadam, ie· żyC"•eniem jest ".ałożvć ,,Wici". ~ta~in m ObY\"atelowi Posło11·i ieszGe 5 minut
tn!1Y· mozll\\''\ .ze dz1ała1 ?d: Czy wlodze sę poi~formowan~? ądi;io'1:iadl'm, i prosz(' o Żakcńczeiiie przemówienia.
świRdczeń i po'!;]ug, do których byli clo- st~cki. t.o działał
~z!ał lesny .(okla:k1 - wesoł~sc). kalek Jezc.h ;;e jest to org-ani z?cJa leizclnn. 1 mo,;1ono n?m , p 05 „ł \Vójcik: Postaram się do tego zastot,rr"t"zas zobowiazani. Szlachetna po- ~z 1alał odrlw1ł lesny, to pros... ę to ·on retni.P że bez obawy moznl' zal.:ł!!dac . Pyta1a. kto iest
•
~~„.i: bohatera ;arodowego Taceusr 'Stalić. W tym wypa~u jest~m prz~konai;y. ~ek retarzem PSL-u. 0-iwi~dczam, że . .iestem .i e. sowac.
WOLNOŚĆ PRASY
ci ludzie kładęc swoi~ po~p1sy, stwi~rdzarnc Zadafo szere~ pytań , kto jest prezyden em, na·
Y l'.e ~:,T<,71.-i winna hvć otoczona szczegó1 „er. nkretne
· t
p
d · ·
.
p
zdawali sobie dokładnie spra- czelnvm wodzem oytaję się czy władze rzędoorusze \eszcze zaga nieme orasy. rasa ies
f
d .
' k k
•
· p 0 c'"'"n"Ć konsekwen
· k' t 0
""" „.,.-:„ "''"""- ~nlc::ld ~foriat chlonski: -zr · ·~ z t ego, fakty,
. · we zrobiły dobry ro , przep ~owa zaJ{IC re OT- r aJ'istotni~J·szvm wyrazem wolności demokra"h
!•·".
moze
Ja. ie
if'f"P(\ „..,. •. _„ r- ''~"'1flTOrlnwe W Jderunkl'
-·
. ·. . h · . K
·
l „
'e I w tym wypad..ltu tym sm1ec em panowie
tycz~er. Jezeh. c ?d.z1 o onstytuqę merc.ow{!,
, .
.
.
· · · • · rzecz nie załatwicie, bo gd •hv tam mę ro n..,. .
·,„„„„.„' ··~:.., ('' „„Zn" od wro~ów i Z''
Woła mnie oficer, pyta o nazwisko 1m 1~ . ohesla ona rowmez bardzo rvgnrystyczn1e to
rt leśne to b •lob,; 'owie.wm~z ~e-l ł 1
poręcze wolność prasy, prawo
TP"'n r1,..:.""1:„ rl„ obrlarowania ziemi~ . ' ?tnie. zia.ta dy bnł-Yt m ai.c:i"a ~and le~nvch iir?vneleY.ność <lo .partii i dal roz:kaz do roze.1- 78!\Bdnienie,
• J k t
i,
·1· ·
h
· d ·
,.
. . .„
z1Bne, :re w e v y a a
, Wypl'lw1a am~ swv.c mysi ~ pr~e:·on~n. a: o
.
,,„,fnn~r:l'I l1•du \.nejskiego. O tym na- 'I.le, ie tom nie było tvch band leśnych, to dla- scrn się.. .
.
z. Be-zp1ec~en· , r·rrll'!dB w raszeJ rzeczy'~,stosc1?_ Przv t~CĄ~
okazji 152"roczni- te 0 takim zdawkowym powiedzeniem zał.atwia 4 kw1e~ma. prznechal? ~wóch
te~~''l przypomnieć
1stwa i sp1seh akt oskarzema za melega1ne po- tylko parę cytat cenzury w „Gazer·n L11~n11 ei .
tę sprawę.

Wvsoka Radol
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taki ustęp CZESŁAW WYCECH

„Nie było wśród nas żadnego Quislinga, Degrel!a, Petaina". Tego rodzaju ustęp został
-;kreślony. Na zapytanie, dlaczego od".>owiedziano: Był przecież Kozłowski, który
siedział w Berlinie. Sędzę, że obecnie cenzura
i;o podobnej wypowiedzi Pana Prezydenta iel?'o rodzaju cytat konfiskować nie będzie.
W innym miejscu zostało skonfiskowane zdanie Witosa, który mówił: „bierzcie czynny
udzie·ł we wszystlcich
dziedzinach życia pań
stwowego, nie pchać się jednak na urzędy
i stanowiska, które przekraczaję. wasze siły' .
To jest wypowiedź skierowana do chłopów
; nie wydaje mi się aby tego rodzaju wypowiedź mogła podlegał konfiskacie.
DROGA GAZETA
Jest jeszcze inna rzecz. U nas jest nie tylko
cenzura, ale stosuje się również ograniczenia
i co do nakładu pisma. Otóż kol. Cyrankiewicz
podniósł tu wysokę cenę „Gazety Ludowej".
Proszę bardzo, pozwólcie „Gazecie L~dowej",
czy każdej innej ~az:cie PSL wychC!dz1ć w - ~~
kim nakładzie, w Jakim mogłaby się rozeJsc,
11 napewno numer Gazety nie będzie kosztował
8 - 10 zlotvch. Mam tu dane takie: nakład
innej prasy wy!'osi 1.179poo eg~~mplarzy
w Polsce, natomiast „Gazecie Ludower pozwolono wychodzić w nakładzie 62.500 egzemplarzy. Pytam si~. czy przy tym nak:adzie ta gazeta może zaspokoić potrzeby chocby tylko rodzin swoich członków.

Z Dolnego Slqsku
Sprawa ślęska. Dolne.go cięgle. musi nam 1~
żeć na sercu. Nie zdsJemv. sob!e dosta.tec~me

snrawy z tego, :ie niebezp•eczenstwo m~m.1ec
k.ie cię.gie istnieje i bę~zie istniał.o •• <l?pok1 .sę
· Niemcy na ziemi naszeJ. Bo przeciez nie mozerny być tak zaślepieni, .tiby s~dz~ć. że tyl~o my
potrafiliśmy
prowadzić
akeję . podziemni,!
\'I okres'e okupacji.
Ulice Wrocławia. Tablica oirłoszeń. Afisz mówi o pożvczce na odbudowę kraju. Lecz cóż to
na nim? Prz.ypntruję się okręglej nalepce, przedstawiaj.ęcej na czarno - czerwonym t)e okr~p111! twarz szabrownika, twa·r z z po~ztowe~ m.e·
mieckich Kohlenklau'a. Dokoła n_ap1s: „H1er i~t
n!chts fiir ihn zu machen". - Kto to nalepił
i w jakim celu?
.
, . . .
A oto drugi wypadek: wracaJę.c ze smezki do
Karpacza (Koło Jeleniej Góry), pod;i~vi~m
śliczrie okolice, nieprzetrzebione lasy. Sc1ezka
kręciła się malowniczo, często przerywana strumykami. Z za zakrętu wychodzi trzech chłop·
c;6w dwóch lat 10 - 12. jeden starszy z karabine~ żę.daję. dokumentów. śmiejęc się z takiego patrolu, pytam co sie stało. Najstarszy
odpowiada, że przed chwilę- „partyzanci" niemieccy strzelali do Polaków, Jedna Niemka została zł.apana z rewolwerem w ręku. Maję rozkaz legitymowania wszystkich po drodze. Wysłana jest pogoń za Niemcami. Pogratulowałem
. trzem -chłopakom, uścisnę1iśll!Y sobie ręce ! r~z
staliśmy się. Przed samym l<arp~czem widz!a·
łem konwojowanego młodego Niemca był
to ~eden z „partyzantów" Niemieclde moż.\iwości organizowania się sę
duże. Nie potrafimy oddawać pięknym za nadobne. Ale ogra1niczyć ich w dotychczasowej
3wobodzie możnaby, nim całkowicie nie wyjadę
?. Polski.
S<!dzę, że nie wystarczę tu siły . ,Orlęt" czy
harcerzy Skoro Niemcy się organizuję, należy
im przeciwstawić również silę org-anizacyjn~,
choćby nas miało to kosztować. \Y/ymaga tego Dolny ślęsk. Praca i z.agospodarowal'ie tych
ziem zależne jest od spokoju. Z bandami zło
dziei i bandytów łatwo się uporać, sę to bowiem jednostki bez podstaw organizacyjnych.
Znajęc niemieckie zdolności organizacyjne nal~iy raczej przejaskPawić, niż nie docenić sytuację. Wszak od zakończenia wojny, dzięki
spokojowi, uczyniliśmy wiele. Widzimy dymię
ce fabryki i kopalnie- Wystawa w Jeleniej Górze p. t. „Osięgnięcia przemyslu Chemicznego
Dolnego ślęska" dokumentuje nam to doskonale.
Widzimy ZBOran11 ziemię. Nie wszędzie brak
ir.wentarza. Miedzy Michałowicami a Grębo
s1.0wem wid zi a łem dwa pługi, cię.gnięte przez
kobiety. Z takim trudem zagospodarowane ziemie potrzebuję n iezmęconego spokoju. To też
zwróćmy uwagę! baanieJszę na jednę z pereł
;o.aszych ziem, ślęsk Dolnyf
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wychow·1111ie

Po raz pierwszy w odrodzonej Ojczyź~
nie obchodzimy święto Oświaty i nie jest to
przypadek, że zbiega się ono w czasie z Majowymi Świętami Pracy i Odrodzeni:oi
Narodowego. \V dniu pierwszego Maja obchodzimy święto Pracy w którym war~twa
robotnicza od paru dziesiątków lat manife·
stuje swą siłę i wolę walki o społeczne,
gospodarcze, i kulturalne wyzwolenie, do
budowy sprawiedliwego ustroju.
W Polsce temu Świętu Pracy próbowano
niesłusznie przeciwstawić święto 3 Maja.
W święcie narodowym Trzeciego Maja oddajemy uznanie reformatorskim przywódcom
Narodu Polskiego, którzy w momencie upadku państwowości pragnęli uzdrowić organizm
spo!eczny i państwowy Polski, pragnęli
uzdrowić organizm społeczny i w ten spo·
sób ocalić ginącą RzecŻpospolitę. Te refo~matorskie prace zostały podjęte przez ludzi;
którzy byli wychowani w Szkolnictwie Komis.ii Edukacji Narodowej. Faktem tvm
stwierdzamy, że oświata jest koniecznym warunkiem dobrego funkcjonowania ustroju
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dla <varst·N Zilmo 1;•t"J4:1':VC!I
miarę zakreślone olbrzymie zadania dla
dominujących: d7..ieci 'NFtrst w ludc'A')'C~i
szego i następnych pokoleń.
tylko w niezr!acZ11yrn stopniu moiły ~o 
Któż ma je wykonać?
rzystać z tego ~ystemu. a jeśli korzy~ta~
Cały Naród Polski! Wszyscy muszą sta~
ły musiały przeż,vycięży~ liczne i . ~µid·
nąć do wytężonej pracy.
ne przeszkody przy wspinaniu s:ę · Po
drahinie szkolnei wzv.yż - (Płatność
I iu zjawia się zagadnienie człowieka,
szkoły. brak burs i internatów, oddafoM
któremu narody zawdzięczają swój dobro- !
sieć szkół}.
·
·
byt i bogactwa; on to prze~ież buduje wsie, '
miasta, organizuje życie zbiorowe, tworzy
Dotychczas minimum wiedzy dia ca~j
naukę, sztukę i technikę. Człowiek jest bo- powszechności określcr.o programem &ieclgactwem narodów, lecz wszyscy roznmiemy, mioletniej szkoły powszechne}: -w gnmci-!
że jest nim tylko człowiek kulturalny. Te rzeczy przy przewadze u nas i;zkoty o. jednym
wielkie talenty i zdolności, które tkwią w nauczycielu, około 50 proc. dzieci .opuszcza In
jednostkach całego naszego społeczeństwa, szkol~ już po czterech klasach szkoły' p<n<.'a w szczególności były dotychczas zapoz- szechnej. Wszystkim wiadomo. :ie ' dziś już
nane w ludzie polskim nie mogą być zmar- wiedza nawet w zakresie 'siedmi4' k!a11 ni'!
nowanie. nie może być roztrwonione wielkie jest Wystarczająca, dlatego ·też ,!tragnfell!'Y
bogactwo narodowe.
ustalić znacznie . szer~zv z·akre.s minimum
·.
Dotychczasowe rozważania ukazują nam wiedzy dla każdego oby.watel.a .
kierunki polityki kulturalnej demohatyczKonieczność szybkiej odbudowy kraju ł
nego państwa. Jakież są to drogi? Jakim wa- usuwania długowiekowych zaniedbań i błę-- „
runkom winna ona odpowiadać?
dów oraz proces budowania demokratycznt··
Pierwsza kardynalna zasada demokratycż- go państwa w oparciu o szerokie masy luspoleczno-państwowego.
nej polityki kulturalno-oświatowej - to upo- dowe wymaga od nas zrealizow:i.nia ro-Przewodnimi myślami i pierwszego i dru· wszechnienie spożycia kultury, to udostępnie wszechnego ksźtałcenia na poziomic począt
giego święta są tendencje naprawy organizmu nie kultury dla wszystkich. Tak jak promie- kowym i średnim.
spolecznego i budowania życia na zasadach nie słońca i powietrza są dostępne dla
Powszechne kształcenie podstawowe pr;ł·
demokratycznych.
wszystkich, tak winny być dostt:pne dla gniemy realizować w ośmioletniej szkolr poDziś w Odrodzonej Rzeczpospolitej nie ""·szystkich zdobycze kultury, sztuki. nauki, wszechnej, a kształcenie średnio ogólne i ta·
moie . być mowy o przeciwstawianiu tych techniki. Wiemy, że tego nie było w ptZe- wodowe w różnego rodzaju ~zkołach ' śred
świat, bo nie może być lud pracujący szlości i tak nie jest jeszcze obecnie, wiemy, nich dla młodzieży od 15 do ' 18 roku :i:ycia.
chłop i robotnik - przeciwstawiany nar~- że oświata i kultura była dotychczas przyDrugą doniosłą formą upowszechnienia
dowi. Bo dziś lud polski jest narodem. M1· 1 wilejem zamożnych i bogatych. I wiemy, że oświaty jest rozbudowa pozaszkolnego torn
nęly już bezpowrotnie czasy, gdy chłopi c.zy dobro całego narodu wymaga, żeby oświata kształcenia, i to nie tylko na dziś, . kiecłr
mieszcza:iie, czy rob~tnicy pogrą~eni w. h1:- i kultura b~ła dostępna dla wszy,s~kich,. gd~ż mamy na tej drodze usuwać skutki wojny.
1
dzie i c1emnoc1e byli poza nawiasem zyc1a wtedy dopiero cała powszechnosc stanie się lecz na trwałe.
narodowego, a narodem były w istocie warst- pelncwartościowym i pełnoprawnym człowie
Trzecia sprawa to rozbudo~~·aÓ-i~ i -iroskli- ·
wy szlacheckie i posiadające.
kiem 11poleczności i wtedy dopiero energia we popieranie rozwoju nauki i ;sztuki. a~e~
W czasie tej strasznej wojny, a jeszcze fizyczna i duchowa całej powszechności zo- by nie wyschło nam źródlo · na~zej kUltury,
okrutniejszej okupacji lud wszedł głęboko stanie wnrowadzona do budowania szczęścia by było co upowszechniać i sp<>iyWaĆ. .
w naród i państwo. Dziś lud jest świadomym i dobrobytu zbiorowego i jednostkowego.
W dniu Pierwszego . święta - .Oświaty w
obywatelem państwa, dziś chłop i robotni~
A druga zasada demokratycznej polityki Odrodzonej Ojczyźnie, jako odpowiedzi~}
są uświadomionymi i aktywnymi członkami kulturalno-oświatowej to wprowadzenie ny kierownik resortu oświatowego, podaje
narodu.
do procesu tworzenia kultury możliwie naj- do publicznej wiadomości skonkretyzowane
W Odrodzonym Państwie Polskim zosta- szerszego ogółu oJ.:>ywateli i to jednostek w formie prawnej projekty reform w dzie;y przeprowadzone głębokie reformy społecz- najzdolniejszych. Chodzi o to, ażeby do dzinie oświaty i wychowania, jako wynik
ne w ustroju rolnictwa i przemysłu, które twórczości wciągnąć możliwie wszystkich nie długich opracowań założeń, przyjętych . przez
położyły podwaliny pod budowę sprawied- tylko wąskie, el"tarne grupy; chodzi o to, demokrację oświato.Wit w okresie kopśpiilleji
liwszego ustroju społeczo-gospodarczego. ażeby twórcy kultury społecznej, gospodar- i czasie Zjazdu Oświatowego w.Łodii ubie-Pragnę w tym miejscu przypomnieć, że czej i duchowej rekrutowali się ze wszyst- głego roku.
·
uchwały całego ruchu pracowniczego, kt6rr- kich warstw, a przede wszystkim najszerMinisterstwo Oświaty opraCtJwało projel~
go częścią składową był Związek Nauczy- szych grup w narodzie; warstwy chłopskiej dekretu o organizacji publicznego systemu
cielstwa Polskiego, że ich uchwały z 16 i robotniczej.
oświaty i wychowania narodowego.
i I 7 stycznia 1937 w sprawie przebudowy
W tych warunkach kiedy kultura b'ędzie Obok tego zasadniczego pro.jcktu dek~du,
społeczno-gospodarczej Polski pokrywają tworzona rękami i umysłem synów ludu który ma zastąpić dotycheza~ obo,\riązui'łC4
się w zasadniczych liniach z przeprowadzo- zmieni się jej charakter; wtedy zmieni się ustawę o ustroju szkolnictwa
w opracowaniu
nymi reformami 1 Te przeobrażenia sp olecz- jednostronnie szlachecki charakter naszej Jędrzejewiczów, Ministerstwo. Oświaty opra..
no-kulturalne i gospodarcze, jakie zaszły kultury a zostanie ona wzbogacona dorob- cowało następujące projekty dekretów:
w naszym życiu w czasie wojny i po jej za· kiem kultury ludowej i rolniczej.
1) Dekret o organizacji, zakładaniu.· i ukończeniu stwarzają nowe podstawy ustroPowstanie z kolei pytanie w jakim zakre- trzymywaniu przedszkoli;
jowe dla naszego państwa, w którym lud sta- sie i jakich formach pragniemy realizować
2) Dekret o organizacji, zakładaniu ' i
je się narodem i gospodarzem państwa. W o· zasady wyżej wymienione.
utrzymywaniu szkół powszechnych;
.
statnich latach posunęliśmy się naprzód w
Dotychczas micliśmv ~va ogniwa sytemu
3) Dekret o organizacji, zakładaniu i utworzenu jedności kulturalnej w narodzie. kształcenia.
·
trzymywaniu szkół średnich zawodowych~ r
Trzeba zaludnić i zagospodarować nowe a) pierwsze niższe ogniwo, obe.imujące
4) Dekret o powszechnej aieci hihliotc:i
ziemie, odbudować zniszczone wsie i miasta,
szkoły powszechne
zowodowe dla i ochronie zbiorów bibliotecznych, ten ostaturuchomić warsztaty przemysłowe, rolne
warst pracujących i
ni dziś już obowiązujący.
i handlowe, zaludnić i zagospodarować nowe b) drugie wyższe ogniwo, średnie. i górne
Wyżtj wymienione cztery dekrety· ustalą
ziemie, zabliźnić rany fizyczne i moralne
szczeble drabiny szkolnej, obejmujące organizację najważniejszych dziedziń syate.:naszego społeczeństwa, oddalić krzywdy
szkolnictwo średnie ogólnokształcące mu oświatowego w Odrodzonej Ojczyińie.
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WERONIKA W!LBIK-JACUSZTYNOWA

Pod

Połańcem

Poni7.ej drukujemy jedną ze scen dramatu
i Bronią", sztuki z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej, wydanej przez Zw.
Młodz. Wiej. RP, Wici.
„żywią

troską, lzami szukać przed
użalić przed roami.

uciskiem.

(t:ińdartn

chuda kobieta,

mnie, niech zobaczy,

jam sama uroda.
Od ranne.i młodości.
?darta skóra, morek kości,

ucisk, nmve kary,
z-a t.11ch. co na roojnie.

Kościuszko:

to rzeczy nie do roiary,
czarne jakieś, złe to mary,
plącJą moje n.icie.
Gdzież tak byroa? Wy to miecie?
11

W

chlop mój ro rekrutach.
Patri na plecy,
to łlady po knlltach

ll

pańskich.

y n ie r I:
każdej rosi tak się odb!/Tr>a;

ikąd dziś chłopskie szły obrońce.

Katdy jedno ci nam Aada,
roii mamy gońce,
ode srooich.

Dziecka drze mi AlódJ
.I / ri ie r I:
- '!Vie pchajże 1ię tako mprMd.

K o s

częste ze

~-ohiefo!

Daj i innym gadać.

~·

Pańszcz.11zna:

(z ostatnich szereg6ro kobieta ro lnian.11ch
szmatach, z rękami zroiązanymi pororóslem.
gdzieże słońce,

roolnych kmiecych dni/
Gdzież chlopd:a 1roOboda,

m pracy.

Puśćcie no mnie, niech zobacay
mszędy znana domoronica,,
Jako n~dza chodzę,

Toż

K o

przep~hają ,

ku przodami)
Puśćcie rw

zgnębienia,

Większ.11

Kościuszko:

W scenie tej widzimy naczelnika Kościusz
Sercem ja roam jestem bliskim,
kę, który w uznaniu zasług chłopskich żoł
morocie śmiele.
nierzy w rozmowie z przedstawicielami chło
pów, pragnie ulżyć im doli - wy~aiąc Uni- K o 11 y n i e r I:
wersal Połaniecki.
Wiedzieć chcemy po pmorocie,
po roojennej to ochocie,
Kos y n ie r 1:
co nas czeka dalej?
..Wy m sukmanie,
C
hl
op
ka
il:
my ro sukmanie.
Poszly_ chlopy ro śroiętnych szatach
Rórone ci nam dziś gadanie.
z cha7u.p, het na roojnę,
Rzec.zcie prarody szczere słoma.
my spokojne doma.
niech przed nami się nie choroa,
Ale bat ci ekonoma.
jako jest.
nad familią poszłych śroista.
Baby, dziecka ot-O stojf1,
Toż nam krzyroda oczymista.
z ikargą tutaj s.zly milami,

I

I

Ne dz a:

krzyże zgięte

z

praroa

l o p k Ił lII:
Miast zmniej&zenia,
dni par'iszc-zyzny,
pan chlopskiego clzce
naroej robocizny.

N

e dz a:
Ja mu chce p11fnnU! zadać;
cz.I/ on mie
l"hlopsh dol«,
ro są chłopy?
W nędzy, ro brudzie,
ni to bydle, ni to ludzie•..

co

-

~
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J. ROKITA

R

'

s
A

Nr 19
hyr. znrlo\\ oI o nr NSZ? Czy towarzys1 Cy·
Ibyrankicw
NSZ-cy
icz IJ!lrdzo jest tC'go pewicr:,

E

że

odcrnwają
Inlekniiczanin
PSL

smaku iego tępienia i wy·
w naszej r7eczywistości politycznej, jakie prowadzą dziś partie PKWN-u?
.
I ~rzrcież t<_> my . ';ięcej, _ni~ któr~koh~iek
, .
.
., „ .
,
.
."
um1~sc:c: i.ie ma ich całv wyzna1 any prze7en :.- l'r11 1wk 'J~~n ,. p~~~a, pc~ht~ c1na r"- I olsce,_ Jcstcsmy
„Ilnbotmk z sap•sfoli:~Jl!, mo
Dziennikarze i pubłicy!ici obnu zbłoko·
wanego nie atakowali pru'"ie w oshlnim tv- ?°'·;c: posclskt1 ~yrnnl:u','1·1cze. ~owciyną polityczny? Hy nie twierdzimy, pow:ada na ' nd;c~p1.c~r!1:t\\en~ r)la_ NS~; b~ my .sta!1ow1godniu PSL. Poco to mieli robić, atak szedł ~ uir_r.ymnną v; r~o~!"'. kulturnin_Ym toni~. ~Jml!, przykład. mÓ\i·c 11 ~ocjalistyczny, że wy się m~ siłę'. kto.in tllk Ja~ dz1s me póJdz1e n.a
pu~tYJ zhlok.rJw~nych, tak ~amo me
innym frontem. Huro.ganow~· szturm na pO· ze n•P hrnk w !'lCJ było atakow nn P;,L 1 ml· porozumirwncie 7. ośrodkami dyspozycyjny- P~·:ku.
71
zycie ~5L n~stqpił na d ~i csiąkj, historycznej, ~o. po,~tar;vania p_rzcz mówcę o_grm~ych już ! mi reakcji. Tvlko to idę odbywa tak, powin- P?Jd 0e n}!!clv w. na1m111e1~1ym chocb_r stop·
wedłng oceny niektórych, sesji KUN, której 1 1:1~ r:cszqcych su; w społrczen~ime dobrą dt', jak karmii•nic 7 wier7ąt w lesie. Wy zosta- mu l? d ~!ldn.ą rnn_~ komen_dę. . Moze pyć
P~"~en, .a z mm w~z}'.scr Jego
obrady prz('• trzy dni i niemal przez lrzv :-p1~1~ z~r~u !ów. na t~mat, reakcvjnofri PST :·u wiacie w jednym miejscu jedienie i wraca- P· .Cyra".ki~w.icz
1
noce odbywały się w Romie na Nowogrodz· 1 n:\· •tn.:rJ:!rvcn zvną1k?w z fas1ys!owsklm , c!e sobie <lo . wo jej demokracji, a one tam Z\\ olenmq • ~ a~i ,.,rzeie n~s, am ziębi, cz.y
pod7.1rm1em. Do oceny me tyle 5t~meJ mowy, p~tc:n przechod 7 ą i wiedzn_, że mają codzirn- to, co. my rohim), podo.ha się komu, ?2'.Y nie
kicj.
orgumcntowania mó ...:cy, mol\"ą ' nic co~ dla siebie. I wv rlobrzc wiecie, t.ar- podoh;1.. Czy. t?, co roJrnny • ~odo.ba się. nim·
Postawmy kropl-i nad i: parlament nasz 111: .wo~obn
5
0 1
Llm1·cipy .. króryn~i jest 1:10,1·11 tuje ~ohr~clnsmic •orjalisfyczny wuja•7.ek, ro.t .. ~S7:-. w !~ t 1.nam, spec1alme .~bo1ęt~e.
lic1ne.
po~n1i;·,f.
w składzie takim, jak jest ob2cnie, <lul dość
. moze powtórz)c. swoim
pe,\_ien
b~c
Mozc
że
sześciu,
bloku
zrrwo.nia
smak
C'71lFl
om
że
w1rlknciasto
powo1rnne
Jak
1rn•7p•ko;1·a1rn,
nicszc1ególny dowód swojej kultury poliz1~olen~1kom, .i:~ o ile przy za~!w:...amu pew·
tycznej, mimo rzekomej swt'j hi~ t orycrnośd 111;~?e. rodzyn~ami. 0~... s1e~n. słuc~rnć. c)o"·ci- ~SZ-owi ?obrzr "mnkują wnsze reakcje akn·
"arnnk6,, z~ws1e ~!owi Jesteśmy ,do
i mimo fanfar, jakie towarzyszyły w prasie po·' Jl'~t .h~wzo .J?rZYJC!Jlllle, s11.m1 nieJl'd~o- 1 rat pr1rr1w npnrntowi bezpieczeństwa. Cóż, "?cl~
jest dobry, o.powiadanie tcczy ~' spoll?racy z P~Jh~ so~{ahstyczną, z kt<!rą
jego obradom. Przckonalh\my się w ciągu .;:ro:n;r, 11sm1e~hnJ,sn~v się qzczt';ze.• slu.c.haJ!lC owszem, dowcip
sens? Czy taki mądry, ta- JU~ merar. wspo.~lz1~:ah:<>my w ~raterskun
trzech dni sesji KRN, >.e najłatwiej, wi<locz· wywo~lo\\· PP. -01•;;<;k1e~o prZ)'.11·o~cy, coz. kie· 1si~ wartko, n-0 nie
neczywiście bicr1e 5 ?! 115~ 11 11• 0 ly2r am. m"d). me ~... sp,ołpracow~
~~iczyznn
d~ro.sły
Ja
1
naigo~·
m~d)'
hędnc
me
doworl
Y
na1l~P"?
d.y.
nie, przej~ć dzisiejszym męi:om stanu d'.l hi·
Czy jego parlia, hśm;-, .n m,.,dy , m_e zam_ierznhbys~y pode111rg11mcnty?
tnk•e
·arn1r
po~
;
1.0stame
Do~1·c1p
.
nrp;1~mcntc.m;
c-nod}'
m
sz:!1orii nie przrz zasługi dla krnju; za~lużyć
w~połprac~, am z O~R.
znws7c h·lk? d~wc1prm, J~·'li rns chodzi o ar- ustalając taką, czy inną taktykę polityczną m~1rnc J?kqkolw,ek
się narodowi nie jest fok łatwo, trzC'ha umie~
" SZ-e~, ktory
na,~·et tak świet-, dla. siebie, tylko tym się kieruje, żeby broń an.i z Jt'~O, 5.l?odko~iercą_
prnwdopodobnie coś więc~j. nie tylko rzucać g11mc1!t, to J.ak Je może mieć
lismy 1. zirnsze uwa:-a~y za
ny mowca, Jak towarysz Cyrankiewicz, 5koro 1 Panie Boże, nie zrobić czegoś z czego mogło· zawsze uii ~/o odpryski
w naszym zycm po·
się z najgorszymi obe~ami na przeciwnika,
r~szystowsk1c
•
który jc5zcze wczoraj mógł być sojusznikiem ~9":3~~~~Cffl'I09M9eOHOll-eMGM9MHOIHIHMM~-e- l1tyc1nym.
i który r.ie bez zadowolenia byłby powitai.y
To.k wy1?1c1dajq argumenty p. Cyrankiewi·
jako sojusznik i dziś, gdyby tylko na ten so·
czn, w podobny sposcSb wyglądają argumenjusz raczył się zgodzić.
ty innych orlylerzysiów politycznych, koCałe społeczeństwo w ten właśnie sposób
menderujących ob~trzałem, skierowanym na
ocenia dzisiejszy sposób postępowania partyj
pozycje PSL-u i tak właśnie wygląda rzeczy·
i ,ludności ZSRR
zblokowanvch wobec PSL. Poco „Głosowi Luwistość, o czym ci wszyscy, którzy nas ataku·
du" brzydko wykrzywiać się, poco nic wieją, dobrze wiedzq tak, jak i my.
goplan
5-letni
nowy
na
specjalne
wskazuje
ogłoszono
maja
Orędzie
1
święta
okazji
Z
dzieć w kogo wmawiać, że Roma stału ~ię
Jeśli o tym piszemy, to oczywiście, nie po
salą sądową i tak wszyscy wiedzą, co o tym orędzie Generalissimusa Stal1na do armii i lud- spodarczy ZSRR i obwies:z:cza:
to, żeby uświadomić opinię publiczną, bo ona
sqdzić. Atakowano nas, rzeczywiście, z furią ności Związku Radzieckiego. Orcdzie podnosi,
Możemy żywić nadzieję, że naród radziecki,
wie Lie mniej od nas i nic mniej od tych, co
na tej sali. Wyznaczeni przez partie PKWN-u iż po raz picrwazy od dnia zw1~cięskiPgo za- na którego czele stoi partia komunistyczna, nns atakują. Piszemy po to, żeby powstrzy·
„obchodzi
Radziecki
Związek
wojny
kończenia
dla
nie będzie szczędził wysiłków nie tylko
do reprezentowania opinii i woli narodu poludu pracującego, wypełnienia, ale również przebaczenia nowego mać naszych przeciwników dzisiejszych przed
święto
słowie uwierzyli na serio w swoją misję hi- międzynarodowe
się całym naszym życiem poliosią
pokojowych,
warunkach
w
maja,
l
dzień
plann 5-letniego. Rozwijając pokojową l;mdow~ staczaniem
storyczną, uwierzyli na serio, że są wyra1icietycm ym w przepaść. Po to mówił o groźbie
lami woli narodu, choć irytacja ich, kiedy gniQtych w ciężkiej walce, kosztem wielkich socjalistyczną, nie możemy zapomnieć nni na staczania się w przepaść Bańczyk do wymaprzypominali sobie w toku obrad <:> 73%-ach poświęceń i wyrzeczeń. Rozbicie i zniszczenie chwilę o intrygach międzynarodowej reakcji, chających groŻnie w jego kierunku rękami
i <> tym, że oni pewno tylko w nielicznej ilości głównych ognisk zapalnych faszyzmu i świato która przygotowuje plan nowej wojny. Na- PKWN-owskich posłów, wczoraj jeszcze wygłosi orędzie - wywołało głę leży pamiętać, jak tego uczył wielki Lenin, że
znaliźliby się w zmienionych warunkach na tej wej agresji, chwalany i cr.czony pr7.ez tych samych posali, osiągałct takie szczyty, że mogłoby rów· bokie zmiany w życiu politycznym narodów w okresie pracy pokojowej, powinniśmy za- słów, a i dziś bezskutecznie zapraszany przez
demokraruchu
rozwoju
szerokim
w
viata,
ś
sił
głowie
w
wsze być czujni i strzec jak oka
niP dobrze świadczyć i o tym, że mimo
nich do powrotu. Po to, dotykając zarzutów',
wsz;rstko, '\'" te rzeczy sami wierzą nie nazbyt tycznego narodów. Dzięki doświadczeniu, zdo- zbrojnych i potęgi obronnej naszego kraju.
stawianyrh nam przez partie zblokowane
zdały
ludowe
masy
wojny,
czasie
w
bytemu
mo~no.
Siły zbrojne Związku Radzieckiego, nasze w sprawie uj<:cia niektórvrh członków band
Tak, czy inaczej, ałak odbył się tym razem sobie sprawę, że losy państw nie mogą być wojska l~dowe, siły powietrzne i morskie speł· NSZ-owskich z legitynrncjami ~SL-.u, g'>towi
które kroczą
przy użyciu armat największego kalibru. powierzone rządom reakcyjnym,
wąską ścieżką i którym przyświecają egoistycz- niły swój obowiązek wobec kraju w czasie jestcśmv dorad7ać naszym przrc1wmkom, aby
Wyrnni<;ci zostali przeciw PSL-owi najlepsi
antyludowe cele. Z tego też powodu narody, wirlkiej wojny. Obecnie nasze siły zbrojne postarali się także o numery legitymacyj nie
mówcy PPR-u i PPS·u Komu. tylko tajniki ne
nie chcą · żyć tak, jak dawniej, ujmują maj!! za zadanie nie mniej czujnie stać na PSL-u tym razem.
które
demagogii były nie obce, przemawiał na tej
1Jał1stw w swoje ręce, wprowa- straży pokoju, który został osiqgni<:ty i pracy
swoich
fosy
O ile „Robotnik", mógł be1. wstydu drusesji przeciw PSL-owi. Okazało się najwy·
st:ić
dzają porządek demokratycznv i występują konstruktywnej narodu r:>.dzieckiego mowniej, że niema innych państwowych spraw
się silną opoką interesów Związku Radzieckit'· kować mimo wszystko, lrnlturulną mowę sweprzeciwko
rcmkcji,
silom
przeciwko
czynnie
w Polsce, niema innej rzeczywistości polit ycz·
go. Pomyślne wykonanie tego zaszczytnego g<:> przywódcv po.litycznego, o tyle „Głos Lu·
podżegaczom do nowej wojny.
nrj w Pol~ce, jest tylko PSL.
zadania jest moiliwe tylko po4 warunkiem du" nie miał tego niewątpliwego szczęścia.
niepowtórzenia
Narody świuta nic crr:iprzemawiał przeciw
PPR-u
·Budżet państwowy, z którym po raz pierw- szczęść wojny. Walczą one z uporem w celu dal~zcgo wzrostu wiedzy wojsk<:>wej, kwnlifi- Z ramienia
~zy po wojnie wystąpił rząd naszego pań,twa, utrwalenia pokoju i bczpicc1eń~twa. 'a C'zelc kacji oficrrÓ\\" i żołr. ierzy na!lzej armii lądo PSL-owi kilko razy na sesji KRN p. Kliszko, przemawiał bardzo ostro i groźnie, ale re·
nie został prawie za11wa.i:ony przez naszych walki o pokój i h~zpiecze:i'lstwo kroczy Zwią wej, marynarki i lotnictwa.
kord tego wielkiego wojownika pobił, niedzirlnych parlamentarzystów, zagadnienia po· zek Radziecki, który odegrał ogromną rol~ w
Siły zbrojne Związku Radzieckiego muszą stety, stanowczo kto inny.
Wystąpienie re·
!I! vki międzynarodowej przyklaskano e)ltu· zniszczeniu fasr.yzmu i · wypełnił tę wielką mi- ciągle do~konalić sztukę wojskową na podstaktórv pobił nawet
:zja~tycmym przyjęciem do wiadomości soju· .sję wyzwolenia. Narody. oswobodzone przez wie do~wiadczenia, zdobytego w czasie wojny, korcl1isty Bieńkowskiego,
p Klis7.kę w tupecie, bladze, niena ll'ifri i ilo·
!!Zll z marszałkiem Tito, sytuacja apro11•iza- Związek Radziecki od jarzma faszrstowskicgo, na pod~tawie postępu wo,i~kowej wiedzy i techcyjnn kraju prawie nie ;:ostała dotknięta mają możność budowania życia Jl~iistwowego niki. Nie ma najmniejsze; wątpliwości ie na- śC'i kalumnij rzucanyd1 na PST,, spolcczeń·
\)07nnć i na\cży<'it• oct>nić.
w dyl'kusji na KRN, r umysły naszych polity· na zasadach demokratycznych, realizując swe sza armia, marynarka i lotnictwo wypełnią po- stwo zcln'l,·\n j11i. p.
Biel1kowskiego, nie idzie
językit'm
Mówiqc
ków widzą tylko jeden, jedyny problem w Pol- dążenh historyczne.
wierzone im zadania".
nam tu o polemikę z jego wywodami. Zano!łre, zasługujący na to, by nim się zajmować:
Nic ma -powodu wątpić, że również w
Orędzb swe zakoiiczył generalissimus Stalin tujemy tvlko poprostu, jako materiał dla hi·
ie bez przyjemności wypada nam stwier- przyszłości Związek Radziecki pozostanie
storii, kilka osobliwszych kalumnij, jakimi
;~ierny swej polityce - polityce pokoju i bez- rozkazem uczczenia dnia l maja salwami artydzi(', 7.e problemem tym jest PSL.
leryjskimi w :Moskwie i 24 innych miastach nie pogardzi p. wiceminister oświaty w swoim
naprzyjaźni
i
równości
polityce
-pieczeństwa,
Znrietrzewienie na sesji KNR przybrało
nieprzytomnym ataku n:i PSL. Wszystkie
Związku Radzieckiego.
formy do tej porv w dziejach parlamentu rodów".
i inwektywy,
napaści
najnikrzemniejsze
pobkieKO chyba niesrotykane. Kiedr zabrał
rzurano na
krzyczał p. wiceministn, jakir
głos wicepre1es PSL Bańczyk, usiłowano gQ
Pohkę, 1 kół Arris;:ewskiego i Andersa, antyw1>rost zakrzyczeć. Kiedy przemawiał sepolski<• \1•ystąpienia proniemirrkiej i prohitkretarz generalny PSL Wójcik, podając przylerowsldrj reakcji, znala1ly sic; w przemówie·
'khdy nadużycia w niedopuszczalny sposób
c) leRitymację Nr 172082 wystawioną nin Iluiirzyku, podejmująrr!!o je tym razem
Naczelny Sekretariat PSL unieważnia
wladzy przez aparat niektórych naszych
na nazwisko Dzizgiel Władysław z Lipnicy, jaki) ~tanowisko PSL. Pan B11iiczyk, łkał p .
.organów państwowych, część 5:ali przyjmu- l"gitymncje cz!onkow~kie na rok 19~6:
wic<>mini.;tcr, w imienin PSL wygłosit prze481. 11459, 11 '160 pow. .Bochnia, która została właścicielowi m1),1·i„r.ir
te przykłady niewłaścii-;eg<' pos-t~
jąc
jui nic w obronie, lecz w imienin
a) Nr 12206, 11
pań:;two
organów
niektórych
powania
• Z. Ta arytmetyka, to już nie jest rachunek
i 11461 zaginionych w Sekretariacie Wojew &kradziona;
w,·ch takimi niepohamo '>"nnymi spazmami
d) Legitymację wystawioną w gromadzie , an~lfahely: to .rarlrnne!' ~z1~lera, i os711sta,
w Olsztynie w trakcie urządzania biura;
śmiechu, że ai musiał j11 karcić i do nie obJll7. prog tego, dl)
b) Le:iitymac1·ę Nr 72638 wyz.tawioną \Y/vżyce pow. Bochnia na nazwiska: Data ktory udn1~ n~rn·nrgo;
n.iiani1.1 poziomu obrad przywoływać prezy·
c11•go sto•;i11e się termrn zdrarło !!
J
k
· .- '
~
drnt KRN.
an
ula
Mus
172170,
Nr
Stamcłnw
gmmy
na nazwisko Lnchi'\ Jana z Grobel,
Nie prz ·puszciamy, 7.cby dla historii po·
t 172194 i Plonder Jan - Nr 172188.
Cała pra5a, Qczywiście, w ci~tru trwaniu 'eiowe. pow. Nisko;
tnrhnr bvły inne 11Rtępv przrm11wicnia tego
J
sesji KRN drukowała mow'' ~woich przywód„Glosn Ludu". Jest ich ai nadto, że
ców politycznych. Wzgkdnie umiarkowane IMttn0t;-8M-„s~..c--.i11~D1taMt:'1Nll•Oii111tH.:Ht„o>:r;'4l<)~!llW~Hn " ' " ' . , . .. . . lryhnna
by 05ącl7ir nietylko kulturę, air i moralną
expose prf"miera nie spotkało się z entn7.jaznasLych
wystiuiień
wymowę te~o rodzaju
mrm pl'asy pnrtyjnej, dopiero replika jego
wybi!rl\-ch mark~istów.
na głosy posł<iw PSL-owskich w dyskusii
lfi iięstajcie
. Grajrie :;obi(• .; :,·j, dumni fleciści, swoje
pt?vprawifn dziennikarzy i publicy<;tów PPR
1
p1r:kn~ meloclir. upajajcie się woją wymową
i PPS-u o nirjakie drcszc yki. Z faktycznych
1 "l"OJ'I. odwagą. My upajamy się waszą mopr-zvm'irłców nic przemawiał nikt n~ tej ~rsji:
ralno -c1ą.
prc1es PSJ. ?lfikołnjczrk nic zabirral '!lorn,
również nie zabierał głosu sekretarz PPR·u
czół/kowqcll!
A i tak nasza gra bc:clzie na końcu.
1
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ZAGADNIE NIA GOSP.ODAR CZE
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wartościowe sę przydziały materiałów,
jeśli zainteresowani nie maję ich czym
przywieźć. Na najbliższy okres należało

I

c

p
Wielokrotnie wypowiadaliśmy się, że
gospodar!.a przyszłości nie może być
przypad 1 owym wynikiem
jednostkowych p czynait gospodarczych, podejmowanych w imię zysku, lecz musi mieć
na celu planowe zaspokajanie potrzeb
istnieręcych w spolec7eństwie - potrzeb
chwili bieżę.cej i potrzeb . przyszłości.
Temu celowi muszę być podporzędko
wane wszy:;t'.·ie środki publiczne, jakimi społeczeństwo rozporz~dza, w tym
kierunku winny być również zachfcone
i środki prywatne, gdyż tylko wtedy
można uzyskać harmonijny rozwój.

by
dla tego celu parki saImochodowe
Samopomocy
Chłopskiej, a nawet pańs_twowe i wojzmobilizować

„Społem",

gospodarczych i te dotyczę głównie urzę-, wię. dotacje skarbowe. I to jest słuszne dze11 produkcyjnych.
Jy ·- dobrej bowiem komunikacji nie mo· skowe, by dowieźć do 0::1edli lub choPoniżej zamieszczamy podział naklu· ·że być r?zwinię.tego życia gospodar.cze- ~iaż ~v. P..obliże nie7:będne , materi~ly
dów na poszczególne przemysly podle- go, a zmszc~enm WOJ~nne na kole.iac~ l u_mo.zltw1c: pracę ludz10m, l<torzy P;>siagle Min. Przemysku:
i szosa.eh. me łatw.o Jest odbudowac, d?Ję .redyme ręce got~we budowac · so1660 mil. zł
szczegolme w oparem o skromne własne b1e dach nad głowę. Nie wolno zmarnoh'~f~i~~~
1600 „
„
środki. Komunikacyjne również potrze- wać okresu przędnówka, gdy czas na buenergetyczny
1800 „ ,,
by - aczkolwiek innego charakteru - dowę jest najwłaściwszy.
paliw płynnych
900 "
,,
zaspokaja.Tę wydatki na pocztę, telegraf,
Wreszcie odbudo,1ra rolnictwa. Ogól8 5
chemirznv
6 "
"
radio i telefon . .Jest to przeważnie
na kwota wydatków na te cele wynosi
cn!-rownirzv
200
h
· odbud ·
włókienniczy
400 ;; ::
dO\rn zniszczeń wojennyc w teJ . zie- 4.070 mil. zł., ale lwię cześć tego stanopapiernirzy
340 „
„
dzinie.
Potrzebom
komunikacy.inym I wi1;1 wydatki na zagospodarowanie ziem
I ndowlnny
150 „ ,,
w większości _służę i wydatki w dziale' odzyskanych (1.100 mil. zl. akcja siewna
skórny
Ministerstwa Zeglugi i Handlu Zagra· 1150 mil. zł. na osadnictwo i 1.000 mil.
190 „ "
1 zł. zarzad n. aństw. nieruchomo·ki ziem·
drzewny
niczneQ'o,
!!dzie
1200 "" "„
Szczególnie w naszym ubogim powomdnlowv
~
~
"'(J'łównę- pozycję <1.354
dl
E'lektrotrrhniezr.y
300
„
„
mil
zł.)
stanowi
dotac,ia
skarbu
na
o
)li-.
skich), 400 mil. zł. obwałowanie Wisły
jennym gospodarstwie narodowym J?lazbrojeniowy
200 "
„
dowę portów, następnie zaś idę wydatki· i odwodnienie żuław i 450 mil. zł. na
nowość poczynań gospodarczych Jest
miejscowy (różne)
50 „
na odbudowę stoczni dużych i rybac- dokończenie parcelac.ii. Reszta to drobkoniecznościi;i,
potrzeby bowiem s~
podlegle Ministerstwu Aprowizacji:
kich.
ne kwoty na przeróżne cele. Drobne rolOC7romne i różnorodne, środki rosporzę
chfC1rlnirzv
\'(/ydatki w zakresie Min. Odbudowy, nictwo w masie swei odbudo \'U.fe się
d~alne - niestety - ma!e i co gor~za,
2
rubcrnicŻv
~,5 ~:!. z,~
nie stanowię zbyt duże.i pozycji w zestRh- · tymczasem samo i naiważnie{!'zym zanie wszyst :ie daj~ się od razu celowo
clrożclżo1n=
to
„
vrieniu z ogromem zniszcze1'\ woiennyc l gadnieniem w tej chwili jest opłacalność
zużytkować. Bezuż11eczna jest np. obc- ~
kon .erwo{vy'
~~
„
w zakresie budowli mJeszkalnych i .biu-1 produkcii rolnicze i i zwiazana z tym
ia, gdy nie ma w niej krowy, be:uż . teczI ·ń . l n·p'rknrnirzy 29
„~
••
rowvcl . Odbt dowa ~ Rrszm~y ohe1mn· inożno · ·. przychówku z\derzęcego oraz
na linia koleiowa bez parowo1:0w 1 moolrjar
ki
"
.
i e 1C)22 mil. zł., odbndowa miast innych
4
stów, beznżyteczna może być cała fapiwowar<ki
O
l lj możność odnawiania inwentarzy mart·
kawowy
3
~
I 593 mil. zł. i odbudowa wsi 1.94 mi. wych i dokonywania niezbędnych rebryka bez najważnieJszei maszyny, a u
winno-octcwy
3
„ „
zł. - w tym mieszczę się i budynki urzę-1 montów budowlanych.
nas takich przypadków jest bardzo du·
~~m„„~~~~~rnzbożowe 45,5 „ "
dó;v~ i ~akladów użvtecznoś;i .pu~lic~- Ale idzie czas, gdv przemysł się rozżo.
, •
~
• " .
ne!,
1 ':11eszkalni:: (w Warszawie. 60~ .mil. rusza, a ziemie odzyskane będl\ zaludnioI dlatego dobrze się stało, Ze mid
. Bez .szczegolnych .rozwa~~m. widoczny zl.,, w mnyc~ m;astad: 459 mil Li~· 1 na 1 ne j zago~oodarowane, ż~ .trzeba n~ poprzygotował na 3 kwartały roku bieżę.
Jest al,cent na U\\ zględmeme potrzeb wsi 1.262 mil. z„-obhczone na i'.J.000 rzadKu dziennym poste> wie w ca Jer roz·
cego projekt budowy trwałych urzę?z~ń
p:zemysłów k~uczowych, produkuję~ych 1 7Q~Tód, po jednym budynku na zagro- 'i cins:;lości spra.we ~rzebudowy ustroju
zmierzajęcych do szerszego zaspokoxema
me do?ro spozywcz~,. lecz d?bra sluzę.ce de). .
.
.
.
potrzeb i ~rojekt ten.przedłożył KRN. do dalszeJ wytworczosc1 {;_vę~peł,. metale, I1 Zwazywszy, ze na wsi cho~z1 przede rolnego, nowe.i zabudowy wsi i pełnego
nowoC?esneg-o zainwestowania rolnicrozpatrzema•i decyzJ1. Potrzeby sę wiel~aszyny,
elektrycznosc, ~aln~o).. ~I '"'";-ystkim. o . tere_ny przyc~olk~we, 11? 1 tvrn. Nie porn nn słomi~ne strzPchy, na
kie i różnorodne, należy więc wybrać pierwszym okre.s1e odradzania
się ~ycia l_:torych w ogole me mu gd~1e m1eszkac. ciewne i sprórhniale izby, na tlę.ce się
z nich najważniejsze i najbardziej pilne, gospodarczego Jest to napewno komecz- ze zag-roda
w gospodarstw1e rolnym to OO'arH i. bernarHPine błoto na dro()'ach
nie tylko ze względu na dzień dzisiejszy, ne, ale zawczasu ~ależy
mie~
na oku po- nie tylk? mieszkanie, ~le _i produ~cyJn"'.' i '~v ;odwórzach. TegorocznP inwestYcje
ale i ze względu na jutro i pojutrze. De·
trze~~ przemysłow ~rzetwor~z;~h, za~ 1zaldn_d: ze prz~z .ostntmz zim~ lu~z1e :yh rnogi;i być trnlzto'.i'ane :edyx:_ie .!ak?. 7;acydować o tym wyborze winno. przedsr::o1·. UJaJęcych potrze.Jy spo~~ ~ 18 po tam i Jeszcze zyJa ~ez „~dnych ;rodkow rysowame montazu osrodkow WYJSCto·
stawicielstwo narodowe - obecme KRN wsz, -~'0 nego, a w tym s~czegolm<:
prze- \~lasny~h, ta pozyqa wmi;a ~y~ wy~at- wych dla nastepne.T pow:.:zechne.T akc.ii
i projekt rzl;ldowy stanie się przedmio- n:yslcJ\ partych na bazie surowcow rol„ me zw1"hzona
-:. przyi;a3n1meJ do licz· urzę.dr.eniowo _ inwestycy.in.e.T w rolnictem szczegółowycn rozważań komisyj
mczych.
.
.
60.00<?
zagrod.'
)<torych odbudowr twie, by i rolni!- wreszcie mógł żyć po
Rady, by potem przejść do zatwierdze·
Największę kwotę ogólnę ~beimuJa JllZ zap~~vw.dał ~mister Kaczo:ows~i. ludzku i wydajnie pracować.
nia.
wydatki na l·omunikacje: kole1e 7.884 Zaradnosc ludzka Jest tam zdum1ewag1D l . "cl .
• . t .
ł szo~y' 2100
·1 ł d " ·
d
l k iec e 1·e„t zmobilizo\"fmie
fi er 1 ę reszcze imrns vcre przemyPrzygoto:vuj~c ~rojekt r~d. we. ;.vlas- mi'L z.,
. ,
z., rogi ~vo 1• ca, a e on zn · · • .
cl
h '< • s!u dr7e\\'ne!1'0 nodle~leQ'o Mbiste1 s~wu
..
. , t·· .
d' f']
nym zakresie ocemaI ;v:igę 1 p1ln?~c P?: ne I.200 mil. zł. lotnictwo 1.098 m1ł. z1. m1. tych obszarach roznoro nyc. mate- 1 I •. t
.
. samochodowa
'
· 1· bd
·
2 ·'l0 m1·1 . na1ow
u ow Ianych , pomocy t ee h mczszczegó1nych urzędzen i prac, mozhwosc 1. komumkacia
. ,esnic
d. k wa
• o,..izt ,mv.es h1 qc ra 1a, imu
'
· stano- neJ· i· sro
• dk·ow
· przewozowych g d yz· b ez- 1 wr
r u. flm bpans
tych wy d atk·ow
ich wykonania ze względu na rozporzę zł Znacznę cześć
. "owyc
. .
l . •
•
•
~~IK!ffCMICl"9HO-~<i1""""~1H 9"MO
w yo:1re ~ion~ sę. T~s~cze ;v p .ame mCłzalne fundusze i materiały i w wyniku
westyqe społdz1elC7osc1 rolnicze.r na 314
tego zaproponow.ał nakłady w wysoko- ~ . . . H•aoeoNSH~
mil. zł. i inner na 160 mil. zł. oraz drohsci 38.164 milionów złotych, ujęte w 21 P. CHADAJ.
•
111
In
11
•
Id
"
I
neg-o
orzemrhr prywatnego i rzemiosła
'działów ódpowiadajęcych poszczególPZU
nym ministerstwom. Cześć tych naklana
I
\J 'I
S! &,
~
fi'
szyb!-o I nalPzy nr7yptr"zczac, ze WJele
aów ma być Wykonańa Z funduszÓ V I\
I
h zam1Nzen
.
• nie
' zostR1o zgj o,
,
·
d.
t
·
l
'
nrywatnvc
państwo~ych" (13.384 miliony zł.), czę~ć
,,Społem'' Związek Gospodarczy Spół
Ja~~o~c gospodarki bu ze oweJ, Pa-I ~zonvch'. W drobnvm rolnictwie· było to
zaś z kredytów bankowych (24.780 mil. dzielni R. P. i Zwfazek Rewizv.inv Spół
nowosc i kontro!!ł SJ?ołeC7p~ to zdoby-1 re,.,.nła, cllatep-o ważnn iest rzecw. hy gozlotych).
dzielni R. P. są fostytucjami społeczny cze, to chluba społdz 1 elczos~1 ·
I spodarczo cPlowa przed"l~biorc10ść prvPoniższe zestawienie obrazuje po.dział mi. W ich istnieniu, dziahlności i rozPaństwo nasze, które mrn.ło stokroć wat:1a morrlri korzyr.tać z inwestvcvjwoju zainteresowane są szerokie masy
wydatków:
więc.ej trudnośc~ ~i'7: S?ół~ziel~zofć .. P~- nr.eh mriteriflló'"• b~dacych w d~snozy
zorganizowanych spółdzielców, a rów- trafiło przezwyc1ęzyc Je l przedłozy,o I c.n C Ur.r.E'<lll P!anow11nia po tnkv·h
ceF1mdnsz w mil. zł. nież i pafu:;two. Gospodar <ę swoją pro- swój p_:elimin~r~ .budżetow':' Rzeczyp?- [ nac~, 1aki0 !)~da nrzewi 'ciane cll~ inweDzial
skarbowe bankowe wadzą przy nomocy pieniędzy złożonych ~pohteJ ~.olsk1eJ i plan sfr:-rnn~owama · storow zare.1estro·wnnych w planie.
jako udziały lub opłacone składki człon114.
Kraj. Rada Nar.
do 31
Calo'-ć inwP<:1yrvJ nt>le~nloby jeszcze
kowskie
przez spółdzielnie Poza tym w mwestyc.i1 na okres od,~ -~-wie.tn~a
2o<i
Prrz. Rach \fiuistr.
grt~dma
1946 r. d? roz1,„trzema 1 uchwa- zwif'kszyć o 2.210 mil. zł. przeznaczo41 gospJdarce „SnoJem" dużą rolę odgry·
89
Min. Adm. Pnblicz.
~ema przez Kra.iow«,1. Redf. Narodowę, nvch na inwestycje przez różne instytu170
Ziem Oclz„sk.
-1wają róv~picż pieni11d~e z .kas p~ństwoJako
ciało do tego po.w~la~e.
•.
c.Te w ram1ch frodków własnych 6
•• Snr::ndcdliw.
- wych, ktore w postaci zaliczek i kredy4,6
Sknrhu
W
trosce
o
·~?~re
!nuę.
i rozwoJ. z~- w tym np. MonopolC>
Państwo ''e 479
1002:; , tów dopłynęły szerokim strumieniem.
30
PrzemY<>lu
równo „Społem ,iak I Zw1~zk~ Rew1z~J- mil. zł.. s11morzndy 255 mil. zł., BC1nki
•Ap-r°'\;. i Hand.
198 · Kto gospodarnje groszem publicznym nego Spó dzielni R. P. zapytuJemy, kie- 345 mil. :".!. Lnsv 440 mil. zl., Spóldziel4.702
Knm1mikacji
~;{~
' i społecznym obowiązany jest, zgodnie dy zamierzają skończyć z tymczasowo- czość 350 mil. zl., Żegfoga 100 mil. zł.
1855,2
Rolnictwa i R. R.
M7.ą~ demohatycznymi z vyczajami: !' rów- ~ci?, zwoła~ Zjazd Deleg~tów i przedł~- Rozpatrzyliśmy pokrótce zamierzone
„ Oświatv
1,1
192,5
" Pracy i Op. Sp.
•nież z prawem do _Jrnnt~olowa1;eł i zgod- zy~, zgodme. z wym?gam1 statutu preh- wydatki i z kolei rodzi się pytanie, skęd
Zrlrowia
484,3
- nej z wolą członkow dz1ałalnosc1. Vtjyr_a- mmarz budzetowy I plan pracy do za- bedzie na nh' pokrycie. Dochodowa
„ Poczt i Telcgr.
190
8~6~ ża się to przez zatwierdzanie budżetow twierdzenia?
„ T11 for. i Prop.
czC'ŚĆ plantT nie zostala opublikowana.
Oclhndowy
3750,5
1975)i planów dzi bń, sprawozdań i bilansów,
Wfodomo
tylko. ie nie z podatlzów i nor„ Że;?lugi i ·H Zagr.
1589,3
639 Ioraz oznaczanie n." jwyższej sumy zadłu• malnych dochodów Sl-arbu, qdyż te
„ Snclnwnictwa
175 ienia Związku przez Główny Zjazd Deleruchomości W całości ZH'7ytJ·owane sę. przez budżet
Spólcl zir!aośe
4?4 : gatów, który jest najwyższą władzą
lzln· Pr 7 emvc:ł. Har.dl.
Ministerstwo
Ziem
Odzyskanych
ostrzega, administracyiny. \Y/edlug- ustaw ro planie
'~ Zwii;izk r, ja!· to o ·reśla statut.
„ · Rzemieślnicze
i.i; '!\a zasadzie rozporzę.dzenia Ministra Ziem złożę. siP nań wpływy z dostaw UNRRA,
Już drugi rok dobiega jak powstały Odzvskanych z dn. 22 lutego 1946 roku (Dz. wpływy z po7yczki odbudowy,
dochody
W cizinłach Kraj. Rady Narodowej, i ;ozpoczęly swoję. dzialalność na zie· U.M'.Z.O. Nr 1, poz. 2) wszelki wvwóz rucho- m Tfltkowe skarhu pańshrn i • operacje
z terenu Ziem Odzyskanych jPst zakaPrp ~·.- d: i ·m Rady Mini<;trów, oraz Mini- rn~a~h wyzwol~nych roczętk<;nvo w Lu- mości
wny, a zatrzymane ruchomości ulegaję prze- ki edytowe na cele o szybkiej rentownosterstw Sprawiedliwości i Skarbu wydat- ?Ii.me, a ~b0~me w \\.Brs~awie. ob~ wy- padkowi.
ści gospodarcze.i.
l-i dotycza ~łównie remontów i urzadzeń zeJ wym1~mone . Zw1,zln Spold~1e~cz~. Zezwolenia wymag'a także wywóz r~ec.zy
Trudno jest ocenić wielkość nakła
pomies~c;,eił, a w Ministerstwach Admi- Nie zwohrJ. oi;ie Zrnzdow Delegatowi xye własnvch, na Ziemie Odzyskane, przyw1ez10- dów, ~dyz nie posiadamy ustalonego
nio;;trncji Publicznej i Ziem Odzvskanych prze~l~ład::.i..Ją. I~ do _uc~walema .Planow nych 'lub tamże lrgalnie nabytych.
miernika. Wartość zloteg~ r0~t rM;na
po zn tym zasiłki lub kredyty dla samo- I sw.oJ eJ pracy l ~udzeto.wl ora~ i;ue skl,~ Wa·żne sę jedynie zezwolenia wydane przez .przy róinvch mnterif•lach ~i rÓina nrzy
Ministerstwo
Ziem
Odzyskanych,
n
wydarw du 1ervtorialnel!o, w Ministerstwie zaś j da? sprav\'Ozd~n. z ?z 1 a:'l.~rioscI. ~po - ne priez Ministerstw_a: Prze~ysłu, Odbu_dowy. placnch. Znawcy obJicrn.ia, 7e n<il"ŻY
Oświatv kredyty dla gospodarstw Akade- dzie cy p a dznv1 .a 1 opu a. publiczna Leśnictwa, Oświatv 1 Dyrekqę Monopoli Pań przy.fać przecif'tnie )0 zl. z plann na 1
stwowych oraz Centralny Zarzęd Państwo·
mii U1i1ieietności. Inn'! grupę stanowię są mocno tym zamepokopem. •
wych Zakładów Graficznych tylko w wypad- zl. orzPdwoJPnny. MiE>libyśmy więc oko·
wydath ,:., ·zakresie Ministerstw Zdr~wia
Nic tak. nie sz ·odzi in;tytuCJom spo: kach.
w wyżej wymienionym rozporzędzenht ło J,5 miliarda złotych nrzedwojennych.
i Opieki Społecznej_ na zakł~dy leczn~cze ł~cznym,. Jak ~ra~ ł~cznosc1 z czło~kam1 : kreślonych.
Nie ,Test to dużo i C7.f~Ć budynków oraz
i opieknftcze. Zważywszy, ze chodzi tu me pow1:od miam ich o tY_ID, _co .msty- W myśl zr.owelizownnego Dekretu o prze- 7.akladów pracy nadal będziP niszc7.'lla
o 11trzvm0:1ie lub przywrócenie lnd;riom tucja robi, r~eg-o potrzeb_uJe, J.akie. m~ stępstwach szczególnie niebezpfrnnvch w o- b0z1 żvtPtznie . ale na wit>cei nn" nie ~trić
zdolno~ri do pracy, wydatki te zda.fę. się trudności zm·ówno organ~za7vJne łak 1 kresie odbudowy Państwa z dnia 11.4 r. b. na rnzie, a pomoc zewn~trznn c::późnia
wywoięce bez zezwolwia mienie
rubyć zbyt małe. Trzecię grupę wreszcie. gospodarcze, jakie osiągmęc1a czyh wy- ,)sohy
chome z Ziem Odzyskanych podlegaję karze się. Gdy ruszymy sami, łatwiej będzie
1
obejmuję wydatki w zakresie resortów niki działalności.
więzienia do lat 3-ch i grzywny.
o pomoc obcych.
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7182 ton oraz do dn;:-i '.3T III h. r. 5.185 t. zw.

„b: dla zd'lb'·c weg-o" v;e re ca 756 ton.
Po:-'3clto <los arc-ono w obrocie wolno . rynkow1·m na µotrz..,by świ'lta pracy i rzemiosla
c<i 2.-151 ton mi-:sa wieprzowego i 938 ton
n1ir~n v·o. o·• rgo.
\·i„-rf.-:i ro l:·· ·ć·v r'la c 0 !ćw hoc01\·lrnvch rozj:•:-01-.·ndrnno 1 ro sztu'< bydła rc-;~'.cg·Ó, ".; ':.'12
~:tul( rros'ęt , 40 ow'ec i ~55 !-.oni.
Is:r:e.'~cy na wybrzeżu dział ekspedycyj·,opr-rtowy pr7"iłł z okrętów i rozpr0wadiil ro
haju, zg:1dnle z rozdzielnikiem Miriist. Rol·
,,ie:•• a i p„~0 ;· m Ifoln,·ch 6.0GO sztv'. kin!,
'1 217 :<;::u: h·ów, j'lćwe ·. buhai i ciel~t. f\ro.
vo„;~- Cnn•rala z~kup'ła z Danii i rozprowflr;zila 5 ::!4 ton wędzonych schabów i boczków.
• '~!•ze c'.0~·11wy sę przewidziane.
ZMl.\ ''f RC7P0l'7.' flZE. 'I
O CG!:\:- ICZEXIU S>'.JzffIA M ~'SA
Oho11i1gujP.ce zorzędzen;e o ograniczeniach
'orsu:ncji m ; ~sa u]t'gnie w n;jblii• ~ \· m c::<:~ie
11e1•·nej 7.ll''"nit>, a m·ano1•;icie. zr.mi„st 1' '01;·Ją7.ll2ęr~·ch i 1' rc1-cn1s C.ni bezmi~'"„yrh we w'ork1, śrndy i r:.w<.» tki, za\·az: sprzedaży i pocle1·;a-

„." ., •• , '-~„;„

M1nis+r11 Aprowiz11cji i Handlu
.
dnia 2g kwie'nia 1946 r.
S•ornwnie do powyższ'?gO zarzędze11ia WSZYS·
cy rolnicy, bez W'ględu naf obszer gospodars:wa i stopień wykorania świadcień rzezo'· vch, maję prawo !'abywać l'awo;r,y sztuczne
pe cenach komercyjnych, oraz w drodze wytn'any kredytowej (na skrypty dłużne).
?

akcja slewna to clllcb dla calego
kraju na jesiei'1, zim~ i pr zy, z!:; wiosn'l. ( ld jej
ZAMRAtALNIA RYB W lUCZANACH
przebiegu znk~:·, c::y wy~n ;n y waJ:;a z gio\V miejscowości Łuczany n-a Pojezienu Madem. l\Iini5t c ~·;:two RoL1ic~ ;. a i Tieform Rolnych
zur!>kim zcst11nie uruchomicrna w najbliiszym
zrobiło wszy.it!<:o by w g»anicach s'~ ych mo::licu1"ie pruz Centralę Obrotu i Przetwórstwa
wości wa 1 kę tę '~ ygrnć.
Rl'bJego ch)odnia i zemrażalnia ryb. UruchoRównoleg-1e 7, inny111i formami pomocy Pai1JT'.'enie pierwszej w Polsce chloclni i zemrai11!'twa w wfos~·111ej :ilccji ~i 'l'"ncj, zorganizowana
;-?i dos'osow~nej specjaln:e do konserwowania
zo:;tala akcja dod~t:> u .va, polegająca r:a uru·
1yh, s•enowić brdzie n;ew~tpliwie ważny krok
chomieniu w Pails~wowym Banku Tiolnym
l'aprzó~ w kierunku uzdrowienia handlu rybaniskoprocentowyc:1 k•'.:l'lylów na pożyczki dla
mi i u~os't>prienia szerokim rzeszom ludności
rolni!~Ó\\ na z:ikitp małc·r.i~l11 sic11 ne;:0, n13r;r:
1 yby Ś1"ieżej i zdroweL Rybi! mro7.0na nie us'ę
dzi, oraz na op!accnie k csztów robocizny. Popufe bowiem pod ,q:gl~dt>m sm11ku i wartości
życzki te udz:elane były prywatnym gospodvdżvwczych rybie żywej, a tn~ <;YJt'JS6b konserdarstwom rolnym, gosp ~·rbrstwom po w stałym
w rji zepewn:a jej pelno świeżość i zdrowotz reformy rolnej, oraz go<podant wom o.sad·
nC\~Ć.
niczym.
N~leży zauwefrć, że jecnoC7<"Śnie z ururh<'>-·
Uruchomiona dotychczas kwota w "l":ysokości ia u:i~c:R
·=ar:Y\•.reć bedzie w śrnCv, c1,·,·art- mieniem xrmrażalni w Łurr~r:~ch ma być 11koń
150 milj., trzykrotnie już powięk~zana, zo::;tała ';· i r'ę•k!.
c'ni te ~zbroniomi_rćwnież ~osta. <rnna budowa pierwszego Mmr"lcł>odu chłodni·
następująco rozdysponowana na poszcz<?gólne ··.:e •:;o rze-1oz t'uszczow porh0'17"nlll zw1er~\'
ner.ro, wv',ornnPgo crilkowicir w Polsce. ~mo
oddziały P. B. R. w/g stanu na dzień 20 IV b.r.
r"'o fslo .'!'a, sm,Jcr, bocz~'; i Mj, oprócz ma t!1ód ten b~rfrie sh•żyć do przeworn ryb mrow tys. zł.
.:a). \vrirra p':1tTYj mi'_'.'mych, podawanych w i:onvch z Pojnierza do ważniejszych ośrodków
•r:c1lsirb:ors:v:nch prz~mYslu g•strnnomiczn<'- ~raiu.
Pożyczki
Oddział
P. B. R. Przyrl. wypł. przyzn. rozp. 0.:::ół ;;o w poz0<>•11!e cni tygoC.nia, zos'.nje cgrnriO•werde chlorlni - zamr11źalni rvb w Łucza
zona do 1CO gramów. Przetwórnie mię~a moWarszawa 13.000 3.941 4.534 4.525 13.000 .."<} 1 yr C~)':"\nl? W c!.ni rpzm'ęsne jPciyn'e W tym rnch b:>dzie mi11lo niew~tpliw'e óiże znaczenie
12.000 4.015 2.603 1.000 7.618 1·•-padk•1, o ila są. całkcw:cie niedostępne dla r;o~podarc•e ze wzglę-du na m:iżliwość zwięk-
Białystok
~zen;a połowów latem i przekazywanie wiek471 4.001
507
4.500 3.023
Często eh.
' .:::'..biorcC:w.
>zych ilofri ryb b"z obawv zepsucia i ryzyka,
985 4.215 2.020 7.220
8.000
Gdańsk
''.O przyczvn! si~ rlo podnie5ienia rrnłoWTiości
PP-ZE:!\!IAtOWE
l!CZENIA
OG!'?.A
DALSZE
3.300
185
985
2.157
4.500
Gdynia
Zopow'e,iane jui od d!u~>'z· '?O r.z•sn r'ai~zc pm•ejszvch i;ospo.-ł.•rstw rybnych. Należy i:i~
5.4.35
200 5.235
7.000
Katowice
ko'1;"CZ- ·poclziewnć, że podobne 711mrażalnie ryb poprzemi11~owe. wvwr.!tJ
·!traniczenio
7.180
7.500 4.030 3.450
Kielce
690 8.68:i .ościr> rroksymalnego oszczędzania zl-óż w okre- wstirnę równid i w innych ośrodkach rybac13.000 1.742 6.263
Kraków
·e ci r żki('!l'O, oczekujQcC'go nie tvlko Polske. ~-ich. co wp!ynie na rozwój tr.i ważnej dziedzi3.500
Lignica
650 5.000 de c;>ln Europę przerlnówkfl, wej..lę. w życ'P r y ifOSpodarst wa narodowego.
774 3.576
6.000
Lublin
10.000 4..194 5.026 2.600 9.520 ·· nnjbl"iszym cz~sie. \Vprowa'."lzeill one, {Rl;o
Łódź
PO KONFERENCJI ZEO.żOWEJ
przemiału dla pszenicy
:i '·symalna granicę
3.750 10.02t
11.500 6.274
Olsztyn
Jak wia-lomo w dniach od 3 do 6 kwiPtnia
90.
.:yta
dla
proc.,
')
5.02'.'
6.000 1.549 3.473
Opok
1 b. obradowaln w Londynie Konferencja Ned943 9.778
9.000 4.017 4.818
WSZYSCY T?'lf;.Hry M00A N •\lJYW Ać
Poznań
europejskich z.a!'ooow
nv~·czainll w . <;prawie
5.500 1.200 3.500 2.000 6.700
Radom
NA WOZY SZTUCZNE
1bcżowych. Zgrom'ldzil11 ona przedstawicieli 17
303 7.802
8.500 2.416 5.083
Rzeszów
Jl.Iinis'er::;~wo Aprowizacji i Handlu zawla-:!a· r.-cństw euiop~skich. \V konferencji brała udział
9.500 2.319 2.563 4.880 10.262 • a, iż w celu ulatwieniii rclnikom ZEiOpatrze- ~elegacia polska złożona .t. delea-e'ów i doradToruń
2.700
2.000
700
3.bOO
Szczecin
,a s:ę w nawozy sztuczne zostało wydane no- ców :Ministerstwa Aprowiucji i Handlu oraz
760
750
10
3.500
Wrocław
146.000 43646 57 .244 26.017 124.307
1
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Ponieważ po);yczki te mają charakter ulgo·
ze swego budżetu
wy, Min. Rolnictwa i R.
pokrywa rbżnicę w oprocentowaniu płaconym
przez rolnika, a faktyc.znie wymai;auym prze1
Bank (2%). Pożyczki udzielane były na okres
9 mies. z zabezpieczeniem wekslowym zaopa·
trzonym co najmniej jednym żyrem osoby majatko .rn odpowietlzial nej. W nicl;:tórych przypadkach wymagane było zabezpieczenie hipa·
teczne, co przy nieuregulow:>nyin niejed1~okro·
tnie ~tanie prawnym ~;ospocll"„;:tw utrudniało
szersze ro:;;pcv;.>zf'chnienie t1 cli kre'lyt1>·.v. Na.i
odpowiedniejsza forma clla kre:lytów krótko·
termin:rn-ych niskoprocr-ntowych z ol·reś!onym
z góry celem zużycia P"iyczki je;,t forma za·
bezpieczenia wekslowego.
Dalszą prze~zkorJ1 w rnzpowsze:hnianir
tych poi:•czek jest :;if:ba ~ieć terenowa jak:i
rozporZf: llza Pa1istwowy Ilank Roluy. Słusz
nym prr.do wydaje sh, bj' w akdi tej_ brał~
udzial r;-~;~j-~crn\.~e b;v1ki i instytucj!" l\.!C""1yto\\'e
korzystajnce z puinocy finansowej swej <'"n ti·ali f;r a1isowei (Centralna Kasa Spółek. R?1n:c:'. ,·eh). a równocześnie bedące w bhshm
kontakcie z po;.:;czlwbinrcą i znające z tego
powdn jcg-o zrh!lność platniczą.
Zfl<1rza się rzęst'l, :':e obecnie w okresie trudności komunikacyjnych wypełnianie różnych
fo~·ii1~lno"ci zwl:r:a11ych z uzyskaniem pożyc7.·
ki p'>worluje r.byt clui:e koszta, przekrcślaj?,<'C
możliwości finan•owe rnlnika i powodujące
1
z-ia::zne P"droie.1ie po~yczki, co nicj<'dno ·rotnie doprow:idzi do zaniechaniil( ~tara;i, a Je~t
sprzeczne z inłRncją, jak:» f!O\"Odowalo si<;i Ministerstwo Rolllictwa i Reform Rolnych uruchamiając te kredyty.
R.G.
Z ZIEMI LUBUSKIEJ
W Tarno' ·ie Podgórnym pod Pornaniem
znajduje się około .40.oo_D ton 1ie11.miak?w, któ:
re sę w dyspozyqi Wo1ska. Polskiego ~ do t~J
pory maję zimowe okrycie. Pod.obme . duze
ilości zna.iduię się w powiecie św1ebodzm
ziemia Lubuska.
Województwo poznańskie przed wojno stanowiło teren wielkiej produkcji ziemniaków około czwartej części powierzchni ziemi upraw·
nej. Obecnie posadzone .iest około 1 /~ - 1 /8
obszaru. By tę zmnieiszona powierzchnię obsadzić brakuje około 500.000 ton ziemniaków.
Ziemia Lubuska przed wojnę na 425.000 ha
ziemi ornej obsadzano ziemniakami 100.000. ha.
Pl.en ministerialnv przewidywał 25.000 ha 1 na
to potrzeba 50.000 ton ziernn!.ąków.
Do tej pory Ministerstwo Aprowizac.ii zwo).
niło na t~n cel 6.500 ton. Miejscnwe zapasy
oblicza się na 15.000 ton. Brakuje '.30.000 ton.

n.

"

i

!r.
Rolnictwa i Reform Rnln„, h 1 M!nistr
Jerz.vm Sziach<?]<;kirn !'li ,·7r'.e.
Zasa-lniczv!'ll ze<laniPm i·o:iferPncji h• lu: a)
f•odjęcie a1·cji nn[eruhc:.-j c:!o m~k„ ·,ud •• czo
1·,dęks-enia ilości ziarna. ;r·c7'11'"Z" "Sf" ·1a
ronsumcji ludzkiej oraz l'l ~ ·„ '"" ' Io rr ,1i.itr7\„rn"!
mórn zbó:i; t1h-wanyc1' do··
l" nl c)
ri.a produkcji zwin:;:~'·'.i, · \ •
trnierz11rai:-ej do m>il ~vmalne;;o ,,,_:r . cnia proćukdi ihói: w r. 1946.
Jak wi~ać i, powyższrr{o ,•• celi>rl· ~"f"rE'r
!'le leżało ro1w3±anie ~„,.,'"~"" 1\ •. ";ecYch.
:~ ·„-c7.ocio przyjścia i wydatniri><~ll 1 m "
r,ym przez: Wojnę f'Pft" " ' CM, r -.m(i>- '"'1ie
i uzgodnienie o~ólnych ul~rr.; 1· 1:-:n:ch r.ri
celu stwon:enie możliw:~ rl'i•r i _ • ,c! lladwyżek 7boź11 konsumcji lud·"'" i.
Uchwalone przez: uczpo;··;;v"w \ ,, f"rC'~cii rezclucfe szły też w kierul''.'" w rr..,;~,1::; n· ri-!11krji zabezpieczenia zbio•c\w pnP'.! stre!i:m~ wy11iklymi na skutek nie1•·J11t-i•\ 'eco p~1-c~nwv
wania zl-oża oraz na sku•ek r;;:ia:n11'o~-i s;kodr.ików. Konfenmcja umożl'w:'a te~.7.n k:<'•ownikom resortów aprowizan·irwch po<;!-~ ·:z,)lnHh
peństW OWOCnO wymian'.' r"",'i'~ÓW ,,. •• °krt><:ie
gospoc:!erki żywnościowPi. \Y1 dniu 5.IV r. b.
przybył na korferenrię Prczvdent Hoover, który przedstawił wyniki swej podróży, maji,cej
:--a celu ustalenie europejskiej -rtuiicji żywno

„

0

śdowej.

Delegec.ia pol~ka miała możność zapoznania
UC'zestników konferencji z ciężk'm sl?nem aprowizacyjnym kraju zniszczonego zarówno przez
wielokrotne przebywen'e frontu na ziemiach
r.olskich, li takźie przez wieloletnio ral.i··nkow~
i wyniszczajęc~ politykę okupsn!a. ?onndto delegacje polska s;"konystala ze sposobności aby
przeprowadzić ko~„ktę oc<~ny prz„z dystrybuJllCO światowe resursy zboże organizację na~zej sytuac.ii żywnośdowej, g-dyi ocera to nie
orlzwierdadl11la polskich trudności w tej dzie.
d1inie.
Trzeb\ podkreślić. i:e stos11nek uczestników
\;Qnferencji do rlek!lncii polskie.i był niezm!erl1ie iyc11iwy. J11kkolwiek nie tnoJ?la konferencja
przvnieść konkretnych rezultatów, należ)' s~
clzić, że przedłożenia i referaty przedstawicieli
Polski przyczynia 1;i~ do zrozumienia przez inne narody nas,ej ciężkiej sytuacji i koniecznosci pnyjścia Polsce z; rychlę i wyd11tn~ pomoc!).

U. MA fRTVSKt

rz • d Gromad Wiejskich

gromady chętnie przycz.yniać się b~dą do zsdas:ean:?P,:O w zez.nania<'h przez poclat •i·
cdc. we go i clohrowolnego obci~fonia nd I.ów zarówno dla !amorządowych iak t
trnlneLv społec•zne i ii;oe!wch:czo-kult:i· nądowyeh urzędów µotlatko~" ych. Jej za·
Gromada, w której prezyduje aoł ~wiH.lczenii> musiałyby być honorowane
talr e
·Ho~i Cn tr.lnik"iw o narlsvlo.nie w dalsnm t' ~, me pe. trzeb uje dużych· hi ur.
J erLia z2P i wno pr7:e-z gminę, powiat jak i ur:i;ę
-h1;11 ~1vych tiwag i artykułów n:i tematy ·sa· .Jh·• dwit siły kancebryjne ewobodnie dy sk~;rbr Wt', które miałyby zastrze;io ue
·1orządowe.
nci:olają '\ szystkim zadaniom: Ewidenćja prawo a 'nawet obowiąuk wyrywkuw!j
takil'h zn5wiadczeń.
W Nr. 13 z r. b. Chłopskie~o Szttlnda lndnoś~i i rnajomość terenu bardzo będą ko11!roli
dro~owa. Zadaniem jej )yoir.:fja
Y
4.
p("lmocne dla sprawiedliwego i dokłacln":
u t n.icsz< zony został artykuł pod p0
W' -pełniania obowiązków. Dla tel!j'o wy- kbv kon!1 olowanie i clozorowanie sz·1r"!v
yż~: ~-m I yin km. mający, moim zdaniem
żeby przy soł~ctwi~ w:n.ii-ów : :.:tP~r>ly\·;auie w <lobrym gfank
iic·; miernie '~ ażne znaczenie. Samorz.H: laic i;i racjonalnym,
drói? grr '1,r. ych na obszarze 8ołectwa or.il
·:prowarhc ny do najniższych komór~\ \V\-!J" Gllllf' były rrzyn:i.inmiej t'Ztery k 'J ·
;ui~ :C'. ka~da w skłaclzi,„ pięcia, · Hekiu ck7.ór n:.cł wykcnywanymi rohotami. Do
·ery<r.rialnvr:h. ma szczególnie ważne kul
jej o}owiaz 1.ó'\ również ntl-::i.nłoh•· oh~!
o;;ób
tu„:ilne z•iaczc•1ir. To ie~t porłstawa kt·'l
1. Ko111isja o~wiatowa. Zaclani1•m jr-;j cł;-:nie lir: rwami ilróg i nadzór n:icl ~•n·
re.i zadani::m bylobv chlsze umoralnianie
r.em ich :z;,dnewienia oraz pociąganie Jo
i uspołecznianie ludu. Znaczenie samo- hvl:iby opieka nad szkołą, o. ile takow1 od J. wiecłnalności szkodników.
1
··-:aclu na nainiższvcb szczeblnch uznawa· hyłah) n'.l miejscu. Tam, ~<lzie do nkołv
, 7. V1yj~tldrm S{lłtysa i eil kancelaryi
kilometrów
parę
chodzić
musi
rlzi~twa
ly nawt:t rządy sa.nacji, wydajiJC ustawi;.
n' eh 1:,ł,>11Jcowie komisji, ja ko też radi
rcg1~lnjąc l clziałalno~ć gromad. Orga.fria · komisja crganizowałaby jej dowożeni~ gu.rr.a<h:!„:1. pełniliby swó.i urz11d honori>r.ja ti- miab swr wady, wskutek nadmier- kcrzystai?.<' do tep;o celu z czę:ici ezar· WJ. '\Voł t r niezbvt wielHch ob~iarj'""
chłv'l· wa1l u. Ro~ taczałaby opiekę nnr] ucmh· 3 ·I• ctwa ,,:, oLci;;~yłohy zh tnio rełni1•·
ne!?.- po~prrzP;clko"\\ ania warsh
1,i ... h kirr"wnictwu administrHji rz:i·lo rn: : kultt.ralnymi in&tytucj:imi. jak dom;. ni" t:vr.h tł owh z.ków wybranych. li e:unowej i niedostatecznego określenia zakre- ludcwe. rntelnie i t. p .• un:p•lwłahy Zll n~r7) i pai'~tw\ odcznlihy dość row .uo
su działania tego samorządu, len miał:i bawy publiczne, odczyty na dochód gro- .Jl.z~. Korzyfoi c,łh ludności jeszcze wzrorówr iei duże zalety. Wracając do ar:·:;- mr dy
~h hy. gdybv i ,;pfocanie poclatków WSTPI·
2. Komisja sądowa. Zadaniem jej by kich można byłoby dokonywać na miejscu.
kułu p. Zawiskiego, w którym tak słusz
nie autor podkreśla, że najprostszą dro· loby osądzanie spraw o obrazę, :i:niesł<ł·
5, łtya i kani t-laryjna pomoc przy nim
w wifLie i t p., spraw granic~nych, o szkogą demokratyzacji życia społecznego,
Zll powadzenie ewidencji ludności, przy;·
sensie równania wzwyż, jest samorząd te- dy w za•lt.wach i inne, robienie przejść
mo~ :inie i rozprowadzanie do odpowi ~d ·
rytorialny, wydaje się dmznym dać temr1 w z11bronionych przez właścicieli miej·
nidt urzędów pcdatków, ogłaszanie i.uzą·
sanie.rządowi możność najszerszego wpły scach. Do komisji tej należałaby opieka
dzeń maiących miejs~owe znar,zenil" · •• "! •
wu r.a życie społeczne, poczynając od n:1j- nac1 mieniem małoletnich, po-z:ostalym po
konywanie zarządzeń gminy musieliby oubezwłaenow<>l·
mieniem
nad
i
zrnarhch
niżnych komórek. Samorząd gromadzki
tr7'H~')WRĆ, lak jak i obecui•• 11111-:: fl ,1",
nie rozporządzałby wielkimi funduszami, niony~h oraz sprawy mieszkaniowe. Tak:i
bo ich obowiązki wymagałyby poświę
ry,
alf' mógłby przy umiarkowanych nawet kumiej"t o kompetencjach sądów honoro·
. hiur"
c~nia 1nacz11ie clłużez go czasu.
zmniej·
opłata~b
wygórowanych
nit
i
h
'1-Y
src dkach dawać duże rezultaty w społe ·z·
kan.·e\ą.
v3zystk!e
wvkcnywać
11rloby
n.n•
ne1 pracy. Dla tego nie zdaje mi się słu· sz~ł~hy ilośi spraw. obciążających sądv
rVJ!l<' roboty komisyj. Soltys za~ - n'"'.1
s:m• m ograniczanie jego zakresu działania pańa1wowe. któreby zostały w tych sprd·
zót t ad czynnościami komisji. Część W\.'
apełctcyjną.
instancja
wach
tło wypełmania poleceń rządowych i
3 Komisja podatkowa. Zadaniem iej n'łirr• clzenia sołl)·sa mo:złoby st:lllowić n·
~pnw związanych z rolnictwem.
Ź)tlu wanie h.ilkuhektaro,•·eiro obszaru. c 1
W miar'( zwiększania się dobrobytu wsi byfohv sp1 a wclzanie stanu majątkowego, poeiagałoby bardzo kandydatów Od •en
Z DZIAŁALNOśCI
IHIU nnH•Hen1111111111M11111•11n111111111111111111111u1n111 u1u11a111w111111111 urLUtl i zmniei.zvło pienięine p.lh.ir\'.
ROLNICZEJ CENTRALI MIĘSNEJ
Takit• sołectwo był<>hy szkołii prz~-7łr.·h
Rolnicza Centrala Miesna, powołana przez
Ministerstwo Aprowizacji i Handlu do odbioru
dzi.-:l•·<Zy 1Hmorz11rlowych na ~'7.l'r ;.i;yir.
dostaw zwierzęt rzeźnych w ramarh akcji świad
pom, a pra~a po<l kontrolą wspólo'• ·w:i
czeń rzeczowych oraz z11kupów żywca na wolt'!h y,uyzwv<.:zajalaby do ~nmiPnnej . •·z~·
nym rynku na potrzPbv Centrnl Aprowizacyjtel1.• j i uczciwej pracy snuler711ej.
nych, instytucy.i pańs•wowvrh, Woj<>ka i t. p.,
uruchomiła r1otwhczas o..1rlzi1dv w Warszawie,
brówno rhlrpi, jak i miei«lde ~11,1i.
8
SO
głównie
Bvtomiu, Wrodav:iu, Szczecinie. Sopocie,
·~-<Iwo donśli jni. rlo t11-iej roP. l irh
cz
C51sztynie i Łodzi. i~k równi~ż 12 filii. Nieza·
PJJC/U"ie spra'A;edlbrofri i ir•~inmn:,; tł'
leżnie o-i tego z C"ntrnla wsnólpracuia ściśle
Zbytu Zwierzęt
Woiewćrlzkie Spółdzielnie
re•;•1 fP~·rzymła"hy si" rl•" 7 " "1.'.'~'·"i.ł <z·
•
Rze.źnych, pcrlpor7.ł}dkowan-e iej gosoodarczo
l.rząeej si~ wskutek pozo~t„lnici woi.-nnych
Pożyczki
przez Zwię•<>"t: Rewirvinv Spółd1ielni R. P.
gtornt ków demoralizacji w ~poleci<!O·
Do clnia 28.Il b. r.'Rolnk:z:a Centrala Mięs!'a
ndebrala, w ramach akcji dostaw obo,vięzko· ...,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11111111•••...,.... stwi~.
wych, 67.547 sztuk zwier~t rieźnych w~i
O:ł P ed 1kl·'i Arlykttł pod powy.:sz~m tylu·~m druko\1an\ w C'hlop~kim Sztand:irze rnakrrniP żywy odrliwh;k. O nktnaln0ści
'nzł
'i<!l'acln:('n;f\ świaclC7.1'\ głosy nn~:!:ych 1'7'.' frlni•,,;w, 7. kłórvch jeden druk11jrn1y. Redakcja
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EWAKUACJA PERSJI PRZEZ WOJSKA
,
RADZIECKIE
Przypuszczać należy na podstawie infonnaejl
z Teheranu, że wojska radzieckie ukończą ewa·
kuację Persji do 6 maja. W t ym dniu Rada
Bezpieczeństwa ma ponowl).ie zająć się tą sprawą, tak samo jak i sprawą hiszpańską.

·'
'

'Przeglqd

I

KONFERENCJA PARYSKA CZTERECH
MINISTRóW SPRAW ZAGRANIC~NYCH
Odbywające się w- Paryżu obrady czterech
ministrów spraw zagranicznych ni'e dały dotychezas pozytywnych wyników. Problem koJonii włoskich i granic ż Jugosławią zd.'.l.ie się'
być niezmiernie trrudey. do rozwiązania. Skomplikowana jest rów11iez sprąwa w;isp Dodekanezu, odszkodowań i podziału floty włoskiej.
.

-

.

„

.
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. Co, się tyc~y, k_olonu, to kazd~ z czterecl~- mi-

ni~trow wy1as!1ił ~we ~tano\~-isko. . Zaro_wn~
Wi~lk'.1 Brytama, . Jak i Związek Radz1eck1

zm1emły radyka1rue swe poglądy, co do przyszłych losów kolonii włoskich. Ujawniło się to

w ptJniedzialek, kiedy minister sp-raw 7.agra-

zreferował punkt widzenia
amerykański, wysuni~ty jeszcze w Londynie
we wrześniu ub. roku, a .dotyczący oddania
kolonii włoskich pod zbiorowe powiernictwo
ONZ. Projekt amerykański uzyskał w swoim

nicznych, J;!yrnes,

Komisja kontrolna składać będzie ·- stronom
sprawozdania .o każ~ym wypadku już dokonanego lub 1~1ogącego nastąpić pogwałcenia postanowle11 tr_ak tatu. W ty111 wypadku strony
natychmia ~t się zwrócą do Rady Bezpij?czeń
stwa O. N. Z.
.
·· Trakt~~ .ma. obow1ą_zy;vać przez lat 9-5 od
· ~a.ty weJsc1.a Jej$o "'! zrcie. Strony ~ontraktuJ~ce ~o~o\:nązuJą się, ze na 6 m~~si~cy yrzed
traktatu ·- porozum1eJą się dla
wygasmęciem
u-sta"l.ania, czy pokój międzynarodowy i bezpie-czeństwo wymagają przedł użenia traktatu bez
zmian, cz.y też naród niemiecki poczynił takie
postępy w duchu demókratycznym i pokojowym, że dalsza kontrola prŻewidziana: trakta.'
· '
tero jest zbędna;·
REFERENDUM: W SPRAWIE KONSTYTUCJI . WE FRANCJI
W Clniu· 5 maja i·A· okol~ f!5 milionów Francuzów i Francuzek wypą wieqzialo się w sprawie nowej konstytucji, uchwalonej, - jak wiadomo - wi~kszo ś .cią głosów komunistycznych
i . socja1istycznych. ,.Udzia~ w głoaowaniu był
dość licz11y. Ilo ś ć . głosujących dochodziła do
90% uP.ra~nionych . 3zczególowe wyniki podamy w na stępnym numerze.
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ZAOSTRZENIE SYTUACJI W PALESTYNIE
Orzeczenie komisji anglo-amerykańskiej do
spraw Palestyny, przewidujące możliwości
:wjazdu do Palestyny dla 100.000 żydów wywołało wrzenie w świecie arabskim. Arabowie ze
wszystkich krajów soli<laryzują się z Arabami
palesty:flskimi. Komuniści arabscy postartowili
szukać poparcia dla siebie w ZSRR. Na zaproszenie komunistów arabskich oowiedzi Haifę
radziecki- minister p~łnomocny w Kairze.

śWIĘTO ZWYCIĘSTWA

W dniu 9 maja minął rok od zwycięskiego
zako{1czenia wojny z niemcami. W dniu t~
zarówno Polska jak i świat cały obchodziły
uroczyście roeznicę zakoficzenia wojny w Eu.ropie, rozpoczętej w dniu 1 września 1939 r.
napaścia niemiecką na Pols kę.
zmagania wojenne'
lłlisko· sześcioletnie
i krwa·wy reżym hitlerowski stosowany w Polsce wystawiły naród polski na dużą. próbę wy~
trzymałości, żywotności i siły narodowej zwy.
cięstwo wroga, utrata niepodległości, miliony
zamordowanych w obozach koncentracyjnych
i rozstrzelanych na ulicach miast nie zdołały
'oi;;t'aihić w Polakach ducha i :woli walki, a co
najważniejsze · wiary w zwycięstwo. Postawa
r_ieprzejednana Polaków zagrze~vała in~e na:
rodv sprzymierzone d<:> walki podziemneJ
'!.!!Ili
z wrogiem.

ROK OWANIA O POLSKIE ZŁOTO
Tygodnik angielski „Sunday Times" podaje
wiadomość o rokowaniach polsko-angielskich
w sprawie długów rządu londyńskiego.
Rząd angielski wysunąć miał następujące
.
warunki 'pod adresem polskiego rządu:
1) ~ługi _cywil~e zaciągnięte prz;z r;Z~d Jondynsk1 maJą byc zredukowane z -' m1hon. do
12; 2) 3 miliony funtów złota polskiego miałoby być zatrzymane przez rząd angielski dla poSTR~JK G_óRNIKóW W ,ĄMERY,CE. ,
krycia tych dłngów, podczas gdy 4 do fi milioSytuacJa, zWiązaua ~e stra~_Iuem. Gorn_1ko:11'
nów podlegałoby zwrotowi; 3) spłata długów
wojsko'wych zostałaby zawieszona; 4) Komisja\ w Ameryce po~ar.sz,a się. Od -'~ d.!ii str!l-J~UJe
likwidacyjna przy brytyjskim ministerstwie 5?0 tysięcy gormkow,~ poWoo?uJąc ·Z,m'1ie1sze·
skarbu byłaby zniesiona; 5) rząd -angielski I me o poło\Yę produkcJ1, :;tali 1 zapasow. węgla.
udzieli Polsce kredytów na zakup towarów Sta?- ten wywołał zastoJ w fabrykach 1 bezroangielsklch, pozostały~h z nadwyżki, znajdują- bocie.

czasie poparcie zarówno francuskiego .ministra
spraw zagranicznych Bidault, jak· i ministrów
,„ · .
·
Bevina oraz Mołotowa.
Obecnie Związek Radziecki wysuwa s:wój
projekł, aby TryP.olitania i Cyrenajka · podlegały - administracJi ONZ, ale w Trypolitanii
administntorem miałby być pr:.edstawiciel
Związku Radzieckiego a jego zastępcą Włoch. 1>eo•••••••••••••••••e••••••••••••••„••••••••••••••••••••••••,....111111 1111111111ee1111111111111111111111111111111111111111111 11„1111111"
z y poSprawowę.liby oni administrącję pr_
mocy międzynarodowego ciała ,doradczego, KAROL PĘDOWSJC~
w którym zasiadaliby. przedstawiciele Stanów
Zjednoczonych, W. Brytanii, Francji i 2 representantów miejscowej ludności.
O -ile chodzi o nowy plaa brytyjski, to wy-· ,
łuszczył go minister Bevin po naradzie z premierami dominiów brytyjskich. Bevin 1JOdkreZebranie Komisji otworzył Minister Oświaty
Polska misja dę.zy do zorganizowania stałego
ślił, ze wszystkie kolonie włoskie w Afryce zoSPRAWY POLITYCZNE
transportu kolejowego. Pocięgi systematycznie Cz. Wycech.
stały zdobyte w toku wojny przez wojska brystał
.kraju'
1 maja w całym
Po uczczeniu przez Zjazd pamięci poległych
przybywałyby po odbiór przestępców wojentyjskie, indyjskie i dominialne, oraz admini- . Obchód święta
znowu pod znakiem PSL. Wydaje się, ie nie r·ych.
C•rganizatorów oświaty polsJci~j, M!nister wy·
strowane były przez brytyjskie władze woj- ma
w państwie polskim innych problemów, że
W najbliższym czasie wysłani zostanę rów- głosił referat o pracy oswrntowe.t w kraJU
skowe. Dalej podkreślił, że kolonie te sąsiadują nie ma powojennych trudności, spalonych
z centralną linią. komunikacyjną, łączącą W. miast. dzieci pozbawionych rodziców, nędzy nież do Polski Jeseff Buhler - szef „rzędu w okresie okupacji, obrazuięc działalność Tajgeneralnej gubernii'', Kurt Kurgsdorf - gu- r.ej O!ganizacji Nauczycieiskiej, oraz pófoiejBrytanię z jej dominiami. Minister Bevin ostai głodu, wszystko bowiem zosta.ie sprowadzone bernator krakowski, Hoess
komendant !!'zej Komisji Międzystowarzyszeniowej i po.
tecznie wystąpił z propozycją natychmiasto-' dei jednego zagadnienia do walki z PSL
prezydent Warszawy, wstałego w roku 1942 Departamentu Oświaty
Oświęcimia, Leist wego przyznania niepodległości Trypolitanii
i Cyrenaiee, zjednoczonym w jednYlll panstwie: · Punktem kulminacyjnym uroczystości w War- Hans Biben - kierownik zarzędu g-hetta w Ło- i Kultury. Minister przedstawił zebranym hiregirungs-prezydent storię- rozwoju tajnego nauczania na tere.nie
Bevin miał zaznaczyć, iż W. Brytania · zobo- szawie ·był wiec na placu Teatralnym i pochóa. dzi, August Jaiger · Na wiecu przemawiali pr"zedstawidele partyj watherland, Bernard Lutze - konserwator, „generalnej gubernii" i ziem przylęczonych do
wiązała się wobec szczepów arabskich nie zwrabioręc,Y.ch udział w uroczystości, gwałtow·nie csk.arżony o kradzież mienia państwowego, Rzeszy, omawiaję.c szczegółowo działalność
cać nigdy Trypolitanii .i Cyret;tail_d Włocha~.
W ostatnich dniach rząd brytyjski miał otrzy- uta.kujl}.c PSL i vicepremiera Mikołajczyka. Eiazmus von Ponnick - prezydent policji po·· szkół powszechnych i średnich, akcję przesylenia księiek polskich poza granicę ,;generalnej
Właściwie atak ten był właściwę. treści!) ich znańskie.f i t. d.
mać od ludności libijskiej apel o dotrzymanie
prac nad wydawaniem podręcz.ników,
gubernii".
µ rzemówień.
polprzedstawidele
dniach
najbliższych
W
tej obietnicy.
poczty sztandarowe. skiej mis.ii przesłuchiwać będę gen. Stropa - craz w zakresie opieki spoleczne.i. z. której koDefiladę otworzyły
Minister Bevin przypomniał tez konferencji W poc·hodzie wzięła między innymi udział cdpowiEłdzialncg-o za zniszczenie ghetta war- rzystało około 5 tys. nauczycieli i pracowni·
ministrów o preteJłsjach Ąbisynii do Ęrytreii. c-thotnicza
obvwatelskiej szawskiego. Należy mieć Mdzieję, że Strop ków naukowych.
rezerwa milicji
Brytyjczycy propónują poza fym _ polączepie, ORMO. ORMO uzbroioria .i est w karabiny, będzie wydany Pólsce.
Następny referat wygłosił redaktor PieńkowSomali brytyjskiego, Somali włoskiego i części mem.i mundqrów, a . tylko jej -członkowie noNiezwykle dosadnie melu.Te poziom hitlerow- ~ki, omawiajęc dzialalność Uniwersytetu War.
Abisynii, zwanej Ogadem' w jedno nowe -pań ' Zl_!_ czerwone opaski.
_
sJdch mężów stanu, zachowanie Goeringa pod- szawskiego i szkół wyższych. w okresie oku·
stwo.
Po przejś,ciu aktywów partyJnych PPR. PPS, r.zas zeznań .Sch{lchta na procesie w Norym- . pac.ii.
Uniwersytet \V/ arszawski prace swoje podjęl
Zwię.zku Samppo_ll).OCV (:hlo_p- J>eraze.
Om-Owi ono ·ró,\rniet ' sprawę · Dodekanezu, małej grupy
który miałby-być- pnyznany "Grecji: "S°prnwa sMej "i ittWyclf'W''Pocffoazie " rii~s\one 'byiy 'foZeznania di SchaĆhta - byłego prezydenta ];;ż w roku 1940, - organizuję.c· kolejno tajne ·
+ly. · K'tlkły<teprezehtowały vicepremiera Mi- henku Rzeszy, wyprowadiiły z. równowagi studia na wszystkich wydziała ch, prowadzęc
niemiecka ma być omawiana ·na końcu. · ·
kołajc,:_zyka , pp nów po . mie.i sku ubranych, któdo tego stopnia, że w pewnym mo- prace naukowe łęcinie z pracami lab0retoryjW spraw1e Triestu l granicy jugosłowiań rzy zostali nazwani chłopami z. PSL-u, Chur- Goeringa
nymi w dziedzinach specjalnych opracowujęc
Scha-chtowi język.
ministrowie wysłuchali opinn chilla, Andersa i innych. Ponadto niesione by- mencie pokazał
sko-włm;kiej
Szef prokuratorów amerykańskich s 9dzia nowe programy studiów i udzielając opieki maekspertów, którzy na miejscu badali sprawę. ły karykafury Franco, Fis6hera, Greisera i t. p.
Jackson przytoczył tutaj ch.erakterystykę Goe- terialnej wielu pracownikom naukowym.
Projekt francuski, yngielsld i . a,me,rykańsjd
W ten sposób odbyły się uroczystości 1 ma- ringa podanę. przez Schachta. Kryminalista,
Pierwszę część Zjflzdu z;amknęł referat dyr dr.
zbliżone są do siebre i stoją na stanowiski1 .f, we, któl'e miast stać · się podniosłę manifewiadorno-ści w każdej dziedzinie rów- Lorentza p. t. „W obronie kultury polskiej" •
którego
rosy.iski
•kt
.
Prr'
:
m
Włoc11o·
przyznania Triestu
s!ac,f.I} św.iętn pracy i solidarności ludzi pra- nnly się zeru. Goering na ławie oskarżonych
·W drugiej _ części Zjazdu referaty wygło<iill
natomiast obstaje przy tym, aby Triest' i Kra- cujęcych, staly się wyrazem nie maję.cęj po- oka ..ał najwyższę. irytację, gdy Schacht opo- dr Henryk Wolpo - przew. Komitetu do spraw
7
ina Julijska 1rrzyznane były Jugosławii. Dele- czucia miary uościlwości.
wladał, jak były minister lotnictwa występował Dzieci Polskich w ZSRR, cl0c. dr Jan Hulewicz
gat Jugosławii wicepremier Kardel dom agał
na przyJęciu wydanym przez swą małżonkę i wz. St. świdwiński.
się przyznania Triestu jego ojszyźnie. WłQski
SPRAWY NIEMIECKIE
w rzymskiej todze i sandałach, z kosztownymi
premier de Gasperi wrioslł o przyznanie TrieREWINDYKACJA DZIEŁ SZTUKI
Podczas uroczvstości 1 majowych · w Berli- pierścieniami na palcach, z twarzę. umalowanę
stu Włochom ł przepl'.owadzenie granicy wzdłu} r•ie,
wznoszone były okrzyki na cześć demo- i mocno uróżowanymi ustami.
pocięg rewindyk11cyjny z dzielamł
Pierwszy
t. zw. linii Wilsona,; ·
kracji. Swoiście Niemcy pojmu.ię demokrację.
I na rozkaz takich ludzi mordowano setki ty· s1tuki jedzie do Polski. Pl)cię.g jest konwojo'Staję. się demokratami wówczas, gdy wyda.ie s:ęcy mężczyzn, kobiet' i dzieci.
wa.ny przez wojsko amerykańskie. Składa się
:AMERYKA~SKI PROJEKT TRAKTAT·U
im się„ że na tym coś zyskuję, przest.e.ię być
t dwudziestu wagonów.
0
ODSZKODOWANIA
, nimi„ gdy chodii o prawa dla innych, nie nieŁadunek pocięgu, według ,.Robotnika skła
POKOJOWEGO Z NIEMCAMI ·
mieckich narodów.
odnalezionych
polskie.i
sztuki
zbiorów
ze
się
da
WOJENNE DLA POLSKI
Opublikowany projekt· traktatu pokoJowego ' świę.fo 1 maja w Berlinie stało pod znakiem
Pa terenie strefy arner}'kmiskie.i.
Niedawno podpisany w Berlinie ukfod, mię
z Niemcami zawiera ·' następujące postano- · nienawiści dla Polski. Szczególnie gwałtownie
Jadę. więc zbiory ~rchiwów polskich , muzeum
pro testo~vano przeciw granicy Polskiej na d2;y przedstawiciela.mi Polski i Rosji przyzna.ie archeologiczne z Warszawy, część bihlioteld
wienia:
1:am w ramach odszkodowań wojennych szereg oraz inwentarza Uniwersytetu Jag-iellońskiego.
.
Niemieckie siły zbrojne lądowe, powietrzne Odne i Ni ssie. .
Przywiezionv zosta.ie oltarz • Wita Stwosza .
i morskie, organizacje o ch~rakterze pół woj- . Nien a w iść do Polaków w Nierpczec;h nie wy- t:rzędzeń fabrycznych, niezbędnych przy odz Kościoła Mariackiego otoczony specjalnę
skowym, S.S. i Gestapo oraz otganizacje po- gasła ' wcale, wzmogl~ się nawet. O t-em i,:nusi budowie zniszczonej galęzi przernvslu.
fabrykacji
do
uuę.dzenie
pełne
Otrzymujemy
troskliwościę.. C z ęści jego zajmuję parę wago.
mocnicze ' muszą być rozbrojone, zdemobilizo- parni'ętać caly Na<ód Polski. \V/~z,ak fo 1eszcze czasy nie -tak dawne, gdy z zimnę. preme- syntetycznej benzvny z fabryki kolo Drezna. ze nów. Poza tym wymienić nalei y słynny obraz
wane i rozwiązane.
rocznie.
ton
40.000
produkcyjnę
zdolnościę
Leonardo da Vinci, Dama z łasicę. oraz jeden
Rozwiązany zostanie niemiecki sztab gene- dytac,ię. dokonywane były zbrodnie na całym
\V/ Polsce fabryka. urzędzona będzie w Oświ ę z najpiękniejszy ch obrazów Rembrandta z ga·
ralny, jak równiez sztaby poszczególnych for- Narodzie.
część
lerli Czartoryskich.
r ocz~cy się obecnfo proces dozorców oba- cimiu. Dla nanedu tef fabryki dosta.iemysklada.
inacyj wojs1Ćowych.
Niemcze'ch nie wolno utrzyniywać jakfoh: zu w Stutthofie raz jeszc.ze . przypomina b~z: eiektrowni w Klingenberg kolo Berlina,
· miar okrucieńs,tw . popełnianych na polskieJ .ięce.T si ę z turbozespołu o mocy 10.000 kilokolwiek organizacji wojskowych. .. .
·.ratów. Otrzvmuiemy z fobrvki Bussing i z faNientcom nie wolno produkować, · ąni hnpor. !1.1dnoścj. Na prncesie z~~talo u,iawnio;ne, ż~ bryki
A~o 150 obrabiarn1< dla Państwowe.i Faw obozie tym zostal51 zabitych miedzy mnym1
.
towa,ć uzbrojenia.
Unieważnienie
bryki Wai;ronów we Wrocławiu. Z portu rzeczStro'ny kontraktujące dopilnują zwłaszcza, 50 mł?dyc.h powstanców. '~a;szawsk!ch. ~rze r1ego w Magdeburgu otrzymujemy 5 hanów
aby .nie produkowano lub importowano broni, \. rnwą.h oni , ze b~dę . zab1c:1 1. p~zekazvwali to- portowych . Z fabryki Friedman i Wolf 74
Naczelny Sekretariat P.S.L. uniewazamunicji, materiałQW wybuchowych, wyposa- w~n;yszom ostatn.1e zlecenia 1 listy • . P.ewnęgo. Tf'aszynv dla wyrobu akumulatorów. Z fab rvki da legityn'acjc członkows1{ie na rek
żenia wojskowego, .składów wojskowych or11 z yłlec zor~1. -:vszystk;ch. us zeregowan~, odczytano Elster dosta jemy urzac:henie obejmujęce 1488
I
ws:?ielkiego sprzętu wojennego, surowców do wyrok sm1e~ci, mew1aaom.o dlac zego tylko na ••brabiarek, w tern 1248 obrabiarek do metali 1946:
A) 5257 do 5286 (włącznie) wydane
tej produkcji, okrętów wszystkich 'kia;;. nawod- ;ednego z mch, a. n.a.stępme ~alę g-rupę zapr?- cały transport nrzeznaczony jest do fabrvki
nych i podwodnych, wszelkich samolotów, wy- 1,·a.dzo.no. do kon:ory 1razoweJ. W ten sposob- Cegielskiego i W arszta.t6w Kolejowych PKP. dla Zarządu Pow. P.S.L. w Szczytnie,
. .
„ .
~ażenia lotniczego i sprzetu przeciw1otni- ;.lrarono wsz".stk1ch .50. .
B) Legitymację N1· 41639 wydaną n,a
\V/ Stutthofie ludzie byli zabijam w n11Jróz- Otrzymu.icmy 379 maszvn i obrahiPrek dla fa_
·
po ~
. norodniejs7.y' spc ósb , często ~ardzo ~krutni.e. hryki Granat w Kielcach. Nadeszły już ma- nazwisko Smerlif1ski Leon ze wsi Topol. . ,_
•
cze~o. ·
Ntetl?puszc.zalna Jest b~dow:i- i ,uzyckowani~ Jede1;1 ze świa dków na proces1e opowiada . ze szynv elektrotechniczne dla firmy Ciszewski
gm. Gniezno, pow. świecie. Legitydla celow WOJ~kowycl~_n as •.ępuJąC)ch„urzą.d zcń: crasem n. p. topio no 11.1dzi w mieqnicach. Czy- w Bydg·osz.Czv, poza tym w ramach akc.ii retę okazfoiel zgubił wraz z dokumację
fa11
nie
e
ędz
z
ur
my
ś
otrzymali
a) w~zelkich ;n~tati:cJ1 ':."'o] skow:ych l ur~.a dzei: 1 ~ ono to _w tei:i sp.?sób, że głowę w~e~nia. zanu· w:ndykacyjnej
bryk war tości 3 i pół miliona złotych przedwo- mentami i gotówką na dworcu kolejołą.czme ~ lotmsk~m1 woJ ~kowym~ b_a~am1 bron~ ;·zan-0 w wodzie' 1.1 z do czasu uduszenia się.
\Varu'nki' sanita rne byłv okropne. W szpi- jennych. Zabezpieczono 13 fabryk. Rozpo- wym w Bydgoszczy.
.
„V", wo3sk~wyuu bazami morsk~irii_ 1 R~:adami
biegu nkę nie by!o częto już re windyJ.;a c.fę 1.lrz ęd z eń fabryki Pionwojsko~1ryiru. tyn:czasow:ycll fo~ -~lk~ql lą4o- . 'talu w oddziale chorvch
przez .
wystawione
Legitymacje
C)
wych i nadbrzcznych, fo rt~r 1 ir_n ~ eh l1r7.q - wcale necżvf1 do kelu. Papierowe materace ki i fabryki Mościce. W strefie amerykań- Zarząd Pow P. S. L. w Wadowicach na
Ze
fabryk.
12
enie
urzę.dz
odnaleziono
5kiei
dzeń warownvcb , w wszrlki~h fabr yk , za)~la_ byłv prz e<Yńil e na skutek wydzielin, panował
~:t refy rndzieckiej w Austrii przywieziono ur1ę 1 nazwiska:
" du h
dów przcm vsłowvcb, . sldarlow labor atorHrn , . ' ,
. ' c] - t ć •\· [l! Po o, s~nv r.a c .
I
„. I d
1
.
W twi ę..zku i-e zbrcdl)iH mi. niemiecki;rti dzenilt dla 9 fabryk. Ogólna wartość odnaletech mc~nyc_1 ;~c.TL ~~ ~wci:~n , _ DI OJ ' '
Lenik Władysław Nr leg. 73661
rysnnkow 1. \\' nal;izko~\ • _ma1an rh .~1 a celit w Polscr, przv:rotowcne zos tał y listy zbrodma- zionych w raniach akcji rewindykacyjnej ma73643
Mirocha Jan
przedwojenzłotych
nów
milio
60
nosi
wv
S7.Vn
pr.od~1k 1Jw a ~ 1 ~ Jub U~ab.V JalllP pr'O{Jnk CJ ! p ~ zccJ- 1"7)' WOJPnPYCh , którvch Wyclft nia będzre się
„ 73642
Mirocha Franciszek
mi?to_w w ; z ~1 \\: ym1~n;?n ~·rli-. Fo!· n~ JC.)C ! orl · Pol!';ka do m ~ ..:rala . Wedł q: wiadomości poda- 11vch. ·Łac r:nie w ramach odsikodowań i re„ ,, 73641
Mir.ocha Tomasz
dz1alow c}~· iln cJ p olicJ1 nic n11eck1ci mogCT P'!- rivch nrze:i korespondenta PAP-u liezba zbrod- windykacii Polska otrzyma ze strefy radziecsiad ać ty le ·i rnpor!owanaj hroro i m~łego , kra h· oiarzy wojennych, któr zy zost.ali umies zczeni kiej ur zędzenie 72 fabryk.
73639
„
Mirocha Ludwik
bm, . ile wymagaJą wzgkdy be zp1eczen~t'nl i'la listach wynosi oko\o 7 .00<). Prawdopo73856
Franciszek
Studnicki
OśWIATOWA
PRACA
KONSPIRACYJNA
,
rfob nie tuż w "u oh:iwil? msJa jedna partia w lici·
pn bliczn e~').
73572
„
Wojciech
Studnicki
Oświdy
Ministerstwa
lronferencvjnei
<;a!i
\V/
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zostanie.
1?rznviezic;na
osób
o.kolo,
,\>te
swrch
pośred.nict,yem
za
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Komi sja
1
„ t• 76354
Stawowy J J.ll
,~·srod .:i~ro.driar zy. woi~:iqych. zna1du- ? ebrał si ę I Ziazd Komisji Zw. Naucz. Pol . do
ofice;·ów i agentów ma nadzorov·ae całe tery- ~olsx>,
torium niemieckie w celu dopiino'l')"a'nia; czy' ;~r:yrh s 1 P w t e1 mern·szPT P{lrtn będzie • na~a h~· dania dziejów oświaty i wychowania , poczłonkow
legitymacji
sztuk
Sto
D)
warunki rozbrojenia i demiłitaryZ'acji z ostały pllotka , Marla Ma;. ~l . która o ~z~ac!e~a się ~ wiec o ny sprawie prac oświatowych w czasie skich od Nr Nr 325401 - 325500
wo.fny.
. ~•1c z~~o)~y~ ~~ruc1e_n ~tw~~ w O;;w1_ę<::mpu.
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Uslrój iino11so
W calol,.sztalcie 1droj11 państwowego samoT7ed tervtorialnv w swej organizacji i sto~un-

\

--------...-

Nr 19

- t q z .t ere11u
" .f.§

NZEF KALISKI

J..11 rlo r'ań,twa 'tworzy strukturę porlol>nll Jo
s!ec: komunikac~ jncj, gdzie drobne odcinl,.i
dojazdowę tąrni ~ię poprzez większe trakty z
główna ma1d~tralą państwową, z której tworzą jeden oi;ólny J..ompl2ks życia puństwo,
.
.
we'._"o. „
l ,<tr111 f:111:11sowy Je5t. \\' go~pOu;l'.'C'~ pub-,
l« 1. nPj p ańs twa i samorzq1ł11 silq poc1qi:;owq
d'R szeregu wozów, dźwigających liczne zadania.
Politvkn skarbowa pRl1s\\\"a w nieu~ : unnd
t""rnd1~ o hud irt paiis;wowy byl~ Za\\•le
skupa 1 .zb, t o~tr•Ji:na w d ·1pl!';zrzun;11 ~11morza rl11 do uch:iału w zró<lła<'h dochodowyrh w
stopniu równow11iącym z ciężarem ZRda(1 tego samorządn. Uważano zawsze nowiem, że
to co bierze samorząd osłabia źródła podatk1Jwe państwa.
Nie bierze się pod uwagę tego" że samorząd
jest niezym innym, jak tylko rn<trmnentc~
sp<>łniająq•m na odcinku swej dziataln!I•('!
zadania · państwowe, któr .1Th u-.tawodawstwo
na•ze nic:rlY mu nif' szczi;d1ilo, ani też obecn ie mn nie· skąpi. Każdy niemal atak ustawy
i zarqdzenia administracyjne w rozhndowie
administrncyjnej i rozwiąrywan!a zagarłni~ń
społecznych kirruje wykonaw•iW'> nu najmż
szy szrzebel administracji - na gminę, która
ma wlo .; one na nią zadania spełniać własny
mi środhmi.
Wiele jednak takich zadaii zeszło do znaczenia aktu P.apierowego, bo irafiając na
811C'hą nie zasiloną glebę, nie mogły one zapuścić w nią korzeni, właśnie tylko _wskutek
brak u wyposażenia sam'>rządu w mezbę<lne
środki finansowe.
\ói z tego, że ustawa o tymczasowym regnlow1rniu finamów komunalnych, rlając samorządowi niedostateczne źródła dochodowe,
na
stanowiła w art. 69, że przy widadaniu
winny być
samorząd n<Jwvch obowią1ków
wskazywane ustawowo źródła pokr.1·cia zwią
zanvch z tvmi obowiązkami wvdatków, •koro \V prakfvre nie jest to uwz~iędniane. I ob<'cnie przygotowuje się nowe obcią7.enie
gmin w postaci obriwi11zku bezpłatnego dostarczania mieszk11ń dla nauczycieli szkól
pnhlicznY<:h ws7elkich stopni i typÓ\\', równit•ż be1 ·widoków· na znalezienie źródeł pokrvria t1•ch wydatków, klóre rzadko gmina
.
znajd1ie. w sw~·m b~dżecie.
Zasada, że nie samym chlebem człowiek
:h je, może być w pewnej mierze sto•owana
do r1lowirka, jako jeqnostki, i dobrze byłoby
ujednolicić ją w stosunku do całego społe
nie można na nił'.j jednak opie:
czeństwa, bez
rać organizacji gospod11Tc1ych, które
tego chleba 7adań swych nie będą w stanie
spełnić. Samorz<1d terytorialny został wpraw·
dzie podniesionv z roli ubogiego krewnego
na wviny szczebel życia państwowego. Zaszczvtne to stanowisko samorządu, na jakim
7.mtlazł się prze7. posadlenie go na wysokie
koło, nie wystarczy do rozwinięcia jego. ruchu, dopóki nie ~tworzy mn sie równowagi
przez dołączenie drngieg'> równoległego koła
w postaci odpowiedniego ustroju finansowego,
1apewniRjacego trwale i na miarę zadań źró
dh dochorlowe.
Zagadnienia te~o nie rozwiątemy, jeśli nie
podrjdziemy rlo niego w sposób realny, wycbodwc 1 założenia, że w tym stosunku, w
jakim Państwo dzieli się z samorządem zadaniami, w lakim samvm winno podzielić się
z nim dorhorlami publicznymi, t. zn. przekazać •amoTTiidowi taka sumę źródeł docho1hwych, którcb1• pozwoliły na wvoeh1ienie zadań bieżących a nawet na nhrnrzenie rezerw
n:i w,·ko nrrnie dal~n·ch nowych 1adań, bez
urirkania !lię każdoraTow~o do poszukiwania cor017. to nowych źródeł pokrycia . . 'a utwor7.enie heh rezerw każdv zwią1ek Mmorządowy m6::;1hy w ~ranicńcli , zrównoważo
nf'~O budi"~" prze1naczać okreslony odsetek
O!!ńln ~·rh dnchod6w,
O łvm jak clf)tyrhczas po maMszemn i niewnikliwie trakłowanv bd samorzad, R w
•7.czegf>lnnści gminy \virjskie, Jwiadczy wy·
dana don!ero w czwartvrn roku istnienia na~7Pi paiistwowośri usta.wa z dn. 1 l ~ierpnia
19Y, r. o tymczasowym urcgulOwaniu finnn1ów kom111rnln ,•rh, wielokrotnie n1Jweli1owaaa i łatan11 doda lkowvmi okresowymi ustawami o podatku wvr<lwnawczym dla gmin
wiejskich itp. a riturle niedo~tatec10a i utrzyman11 w ~wei tymczasowości, aż do chwili obecnej z krlltka pr1erwą obowiązywania.
Przv takim !'lanie rzeczy Mm1Jrząd nie
mó~ł i-ozwinilĆ' się ani w pr1esźlosci przedwojennej ani te.i. nie ma podstawy do lepszego
ro7woju na nrzyszlość.
Gdy chodzi o okres przedwojenny, )o i~t
niala nicw~półmierność w wyposażeniu w
ŚT'ldki finansnwe gll)in wiejskich, które gospofłarrzo, w<k11tek hra ku tych środków zamierał,-, a pow :ntowy<'h 1wią7.ków samorzi,rlowyr-h, które, opierając się na podatkach
inwrsh·cyjno - drogowych, nie zawsze nmiej<;t11ir i pia.nowo funduszami trmi gospodaniekiedy bezcelowo i
rował,·, koa~11mując
rozrn1 t11°<' r11nd11~1e o rnedalnym przeznar;r.cnirr. Brak nAlei.vtej kontroli ze ~tronv
niektórym
rlawał
c1ynn:k,)w r~d10rr1ych
starostom pole do samo\\'o]i w· gospoda rowanin funduszami samorządu p?wiatowego.
Obecna sytuacja gospodarcza samorządu
0
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I'nw<:.icnnc zn iszczenie kraju wy wo luje dużo
NiP mnie.i od rn:11st
powi11towego i gmin wif'jskich tn~jrlnje ~i<: zr6dłarh dochodowych: pan~t~vowym p~rl.at: . .-c:erp'aly wsie. Ilość zniszczonych dornów, zaw porównnn;n 1. o~re!' em p~zedwo1cn.nym w ku grnntowym, P.odatku od nicrnch0m~~c1 , 1 I bu<l:;wai't go~podarczych jest olbrzvmia. Chłop
orlwro lny1:n do <1rh:~ ~tO~ll.nhu. '.o te': .su.mo- \ podatku od lo~ah. llefor~1a ta .Popra.w.ila. w I <:7.Ujf' potrzehę szvb!:iej oc!bur!owy sweg-o go1»nd .~·Jw1:~·o w y, ntrz, mni:icy s.u: <lz1Sln.J z p cwn,·~n stopn111 . sytuaCJP, .~mlD w1r1sk1ch, ~pod~rstw 11 . I nie tylko potrrcbr, 11 Je ~rnka redo!~q1 pa.n•twowych, przestał Jako taki w z~aczme usłcz~1phł~ natonua~t dochody. po- ainego i pozytywnego rozwięzaria tego palow1atowy~h zw1qzkow samor:r:ąd1Jwych. pr1ez re!!'o zagndnien ia.
pr.i ktvce 1stnif'Ć.
1
Redakcia nl!!"cego pism 11 otrzymala w tej
Choc~nż u••a"·" o tymcza<owym nre~1rlo- •to~owam!' porl?tkn. dro.gowrgo. T:.own :<'.1 M\11111 ' 1! Cin111 ~ 1~w .l,.om1111-rl11y~h z 1923 roku z morząd woiew1!d?k1 nie m11 z·n'"'.1""'"" d1 'IYewi,.,. list o·l p. Lntncha .~tC'fnn'.I, chłopa z Luprncu.ie W okręgu
"'.\'I"!! n ~ Z"llC'll'Oną sytn::tCJ<l gosp<Jdarrza W . clo< la lC'CZD~'C'h zrOd('J OOC!!ocJ?Wyeh dla 7.0r• l'r's·c-yrny, który ob!'cnre
' „., i11 <inia sii: w rn«to•o\l·aniu mało aktualną, 1 l!ani7'lWan1a wzg!. roL11·1Jania S\1 rJ go:;po· gdyńs~,:rn. List ~en clrnkujemy poniżej.
jt>clrrn.k poh1!11j·1r,· w niej duch tymczasowoś- dark i.
('zylnjn.c '? nr. J? Tu1e~o, ,Ch/opsld
Obecnie na war~ztacie prac nstaworlawci n:e zan:kł n;id ~I.
Drkrct z dnia 13 kwietnia 19.r; r. o rrfor- czvch r.n.:ijduje <.i<; caikowitn reforma fin1rn- Szffmrl11r", rr:iNfz.11 rMnymi miwlmnofoiami
mir «rn1rir:,dowr o ~v~t, 11~11 ~wdat\n\'.c;:o tn.:: ~ó\~ J,omunal~yc-h z mocą obowiązującą od ;:;nP.la7lem „7.,'ł!!,irlniC'lli<' brulom11irtro11 mi!'j.ęki„go'' . .1rt!Jk1tl inż. T. Kozloro~f.:iego. Aże
~t:il h·lko n.i crns do dn ia .Jl :;rudnia 194) d11·a 1 ~łyczn1a J946 r.
Reforma ta ?najdzie odzwierciadlenie w bPdac sam ze ID.<i, rodem z l11bel~lde40, ,sidzie
r. '\Yohrc tel?O W~Z\'Stkie 1awie~zone na jego
mocy przepisv prawne zostały z dn. 1 stycL- dwóch dekretach: o Pnan~ach komunalnych prócz dremnianych b11dynk6m, J.:rvtych sło
ma nic inne{to spotkać tam nie można, in·
i o podatkach komunalnych.
ni11 t<>4'1 r. przywrócone.
Z treścią tych dekretów mających stano- tere1uje mnie to bardzo.
Dekret 11·prowadził znaC'Zne uproszczenia,
pr7e7 zmniejs1enie ilośri mało wydajnych wić część projektowanej reformy podatkowoPo drupie r zarotJdu br:d!Jc betoniarzem,
7.ródrł dochorlowych i ->p11rcie gollpodarki fi- I skl)rb?w.e,i P1tlistwa. zapornamy czytelników
kfrfr.11 to fach zdobvlem, odli.11mając orhotn11n•owP.j FamoTl.ądu na trzech podstawowych w naJbhzszym czasie.
11icza ~luiln: ro .lunncl.:ich Tiu( cach Prac.11
HHlllllHHHllHl . . . .
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:roskę jego odb11dowy.
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ro Krako1vie. R obecnie ro Billrze Odb1uloroy
Por16m ro Cdyni pe/nie funkcję maj$/rn be-

windolności
LJflCEROWIĘ JUGOSŁOWIAI~SCY

W KRAKOWIE
\V l\rokowie bawi delegacja wyższych oficerów jugoslow!sii ~k :c h z geP. Szkorpikicrn na

rzele, która przybyła do Pobki jako oficjn\no
delegecja J~1:;:-oslawii, na defiladę zwy1=ięstwa
w Warsz.aw1e.
Przybyłych do Krakowa gC1ści wital 1mie!'iem władz wojskowych dowódca krakowskif'go O. W„ gen. Prus-Więckowski, po czym goś
cie jugoslowiańscy zwiedzili jednostki woj~·k.)we gorni10nu krakowskiego, oraz Kraków
i jeiro zabytki.
W ~rodę oficerowie jugosłowiańscy wyjecheli
do Warszawy.
KTO DAJE ś\VIA.DCZF.NIA RZECZOWE
W dniu 22.III.1946 r. odbyła się pow. konferencja w sprawie akcji świadc7.eń rzeczowych
na terenie pow Krafo:k w loka!u stołówki powi 1towej w Kraśniku, z udziałem gm. re!erentów h1. rzeczowych, pow. przedd:iwiciełi partyj politycznych oraz przed!tawiciela (dowódcy) grupy Woj~ka Polskiego, mającet!o między
ir>nymi zada'liami i pomoc przy e_gzekwowaniu
tv.• hdczeń rz'!czowych.
Z ram'e,ia PSL. wzięło udział dwóch dele<!atów, a mianow'cie: Ob. Wolak Klzimierz i Ob
Adamski Józef.
Po sprawozda'niu J!m. delegatów świadczeń
rzeczowvc'i wywiązała s-ię dość ożywio'la dy~ku
sja, a między innvmi sprawa premii św. rzczowych. Na w. w. temat Iabral głos przedstawiciel PSL ob. Wolak Kazimier>: apl.'lem, możli
wie udostępnić dopływ narzęd-zi rolniczych do
wsi po cenac!i. sztywnych, poniewat bardzo czę
!to niektórzy z f!O!podarzy wyprzl.'d3ją ostatni
meter zbota na kupno tychże nie mając innych
tródeł dochodów a to pochłania przy dzisiejszych cenach rynkowych sumy wprod olbrzymie. Naatepnie .została rzucona aluzja pod adresem PSL przn d-cl' iin:pt' 'Voj!ka Poł~kiej!o
w stopniu majora jakoby PSL wstrzymywało
akcję lwiadczeń rieczowych. Na to zabrał głos
drugi z kolei de\e~at PSL ob Adamski Józef,
który nie chcąc na uczyniony zarzut odpowiedzięć bezpośrednio, rzucił parę pytań pod ad·
resem gminnych delegatów świadczeń rzeczowych, którzy nie U\ członkami PSL. Odpowied1i wykazały, ;t„ ~mina Kraśnik odd11ła w 94
p: oc„ gromada z~rajec jest na pierwfzym miejscu. w llmir.ie Zakrzówek gromady: Dębrna,
ns~da, z,krzówek i Stud7.ianki oddały około
7(} proc. SĄ trudności, ponie·,vaż są to grom:idv
bardzo biedne, go~podarslwa same karłowate

Mam lrorhę miadomości z teorii n oRlnfnin
roir:cej pral-:tyki tak z prac l>etonoroych jak
d·, 5-ciu ha ziemi Gromada Wyź.niank;i. 7.lotyla i murars/.:ich, o~mielam aię skreślić parę
wyte j średnio. ałrlm na fen temat.
1()(, p oc„ gromada Zastawie Moim zda11iem, m miejsromo.friach, które
We wszystkich tych m1ej~cowościach jest silne
P S, L. natomi ast lfromada Ludmiłówka przy trzeba ndlnu/oroać, lub przebudo1vać należało
mccnym nuileniu PPR-u dotyła świadczenia b.11 zaklada<' - cegi<>lnie - o maszynmvej
rzeczowe tylko w 19 proc„ a duto gospodany przeróbce ,i:lin.11 p~rns~11n1>j Zlł PIJ1!10Cą kon.!,
odmów;!o przyjęci11. nakaz:ów świadczeń rzeczo- :z tym że dana cegielnia 1tala by się mla.~nos
wych. Więcej pyfań nie stawi<lno twierdząc, te ciii danej ro$1 lnv osad.I/. N11d daną cep1elnłą
~lałby zarząd, który pelnilby funkcję gO$T?<>:
f- 'yfry winny odpowiednio naświetlić sprawę
W odpow:edzi d-ca grupy wojskowej przepro- rlarzn i kieromal porz.ic!kiem prac IV 7 nie]
sil, :te ta aluzja rzucona była nie pod na;zym Każd.11 ob. danej mieiscomofri mialby mo noi<'
m.11tnl>iPnia potrzebnej ilo.fri cepi~l do budoadrese:n.
roy. (}~ m.1Jrobiena ceg~el, .zarząd pof>le:arb.11
STOSUNKI POCZTOWE z ZAGRANIC A
m11lcn/.:1e opodafkomnme. Z i1Jch płe111r:rh11
"t
Minister Poc~t. i l~le!rr „f1'.w ''.<lz'elil W\'.\\ a reJ!iPlnia moglnl>y splarać dli1g zacia!!.ni~ilf
dtt . przedstaw1c1elow1 . „Dziennika Polskiego. mz~/,.,fem flRll<fmr. prr,:i znkl;:cfoniu cr~1el
,M1msler Putek pod11.l kilka ciel .wycli danych. ni. W fen .<pmób do.<lalib!1fo1y materinl podC1tyczących obrotu pocztowego micd,;y Polską frzebny do budom.I/ (mpilt? że o miele lep$z.1J
i innymi ~r(ami. Minister Putek oświadczył, od pliny) piern·~zri-rzr:r!ny a fani, bo ddop
k są kraie, ~kąd nie docierają do nas żadne 1nie li<'zplby :Jroej pracy. 1V podobn.I/ ~{Josóli
czasopisma, np. w miesiącu lutym. nie olrzy- 1 1110.1!.lil1.11śM.1/ ro:miitrać sprr•mp ro do krycia
m'lno tadnych przesyłek prasowych ~ krajów 1dacll'i:v. Bli!cha j!'.~I 7it r/ro,sia, papa się pręd
takich, jak: Austria, Belgia. Bułgaria, Fin Ian- kr> ni"ilzcz.IJ stoma nie mcl1odzi ro rachubę.
f~a, .piszpa~ia, Jugosławia,. ~orwej!ia, .Porluga· 1 Po:zO$faje roięc tylko darlzrl11Jkli. Dłłc·hómka
.• ._. urc~a 1 t. d. Do kr~iow tych nie wysy· cami>ntnmn je.•I kr>.orlmvnn, /J.fl pofrzebn 11 jest
ł~ltsmy z~dnych gazet .am czasopiEm. Żywy cement, 8 - ,,~fepuje ro do jrihiśri dnr·hń•r1 rr
rn~? '"~·m e"nY 1.1tr>;mu1e Polska ~at~miast ze {!li;ifonej mypalonej. Tę n.~(alnią nie z k,1 7.dej
z~1~zk1em. Radz1ccl~rm'. ze Stanami Zie~noc,!o· 1!!lin.I/ można robić, lecz 111 yś!ę, że na znspokony~1 •. z Wielką Bq_ tanią,. Czechosl?wacią. vo· . jenie r 11 nku memni:lrznego możemy sobie

I
I

r1e1 iest z wysyłaniem pism polskie~ zagrani- I pozmollć.
· ·/
·
b
I
1 • • b
D f a,..·1e.1
ce. Troche gazel wysyłamy do L Zw1a1ku
Ili Om.IJ potrze na ]".<( /li(•!/}!(' (1
A .. l" . 1
z· d
.
d~'eck'e"o
1 1 • 'st anow
I': noc.zo~ycn, . n':!." '~"'· ka ilnsr żelaza (drutu) n>apna i ccment11
."'
Co ~1ę tyczy. k.omun1kac 1 hsto~ne1 Pobk1 r . Cement idzie już za granicę roięc myślę żl'
za.gr~nrcĄ, to mrn1ster Putek o~w1~dczył, :te w ro k-raju jest !/1 do~y/ z żelazem sprnrołl jest
miesiącu lutym w~słano 'f. Polski i.„59 OOO prze. flł ~arna, 11 roapna też mam u dosyć.
·
: • '
•
syłek :r.w}"kłych 1 poleconych, zaś do Pol•ki
IV. ten ~posn~ o_frzy.malibysmy domr, me
nadeszło 1.291.000 prze~yłek zwykly:h i ; 0 •
lcconych. Największa ilość przesyłek poczto- na 1ed110 stulecie 1 z mnym myglądern ze1v.
.
wych przychodzi do Polski z Wielkiej Brytanii nęlr-.n.i1m.
Po_lska uczy111/ab.11 duzy krok, ro ndbu- 273.000, następnie ze Zwil\zku Radzieckiego
- 265 OOO, ze Stanów Zie:łnoqnnych _ 207.COO doroie '!aprzr>d, z11!1/a;laby si~ na drodze
itd. Z Polski wysłano do ZSRR 457 .<YO, do pramdwve,sio rozmoJu.
Na dl117~Z.IJ r>kres rz11~11 />ied1tiejszej Tud110.ici
Stanów ZjednocTOnyc!t - 208.000, do Wielkiej
.•farr:.lf/fJ/1.11 prar.11 i clrleba n11 miejscu, bo
Brytanii - 140.000,
Przesyłki listowne .z e Stanów Zjednoczonych ani z/mrzf!ll.l/Ch miast nni znincz?ne~o prze.
zawierały często dolary. Dotychczas w trak- rn.11.•/11 ,m Jc~n.ljm roki! o:lbwlo.mar nre zrlolR:
cie cenzurowania listów dolary były wyj:nowa- my, '?~re tez 1 od ms1 me mozemy roymagac
n~ i przekazywane na zablokowane k"nto Ban· za mrele.
Nnjpierro poroinniśm.11 budomać obory_ z royku Pol~kiego. Wypłacono je w relacji 100 zło·
tych za jednego dolara, przyczym potrl\cano dzielrniem tymczaso1vepo mieszkania, bvloby
Adresaci nie gdzie fnp111ać i111oenfnrz i sumemu można
jr~zcze ko!zty manipulacyjne.
byli z lego zadowoleni, poniewat przesyłki do- mie.~~J.:ać. Strpch rz11li podtln.<ze mo;i.11,1 b.IJ
larowe były dla wielu wielką pomocĄ, a nawet 1v.11kor7..1J.~!ać ja/..·o kurnik. Przy mic;k!z.11ch ·
jtd}nym iródłem ut:zymlnia, Obecn 'e cenzu- lmdorolnrh 1 pirfrom.u<'h, na l!ńr:e mr>7n., zrobi<: 1-2 pol..-ojoroe mien1•11nie 11 resztę można .
r~ przesyłek amerykańskich zniesiono
m.11korzy.•tar rrn pa~zę r/111 i11me11tarza lub też
dla nirmie/kiej i/ośri zbożu, z brak11 stodoły .
5 far mojny spędziłem ro l\'iemczech, niPnll·
roidzil<>m irh z jednej .<Irony, podzimialem
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Czy wiece ze

Czy wiecie, że zgodnie z umowę zawartę dnia
19-go In6r<:o b. r. w Moskwie przed paru dniami przyby\y do Gdyri okrę-ty woiPnne, którf'
Zwięzek R11dziecki prze::aw ie cła polskie.i
marvnarki wojennei. Zespól skłeda się z najbardziet nowoczesnych, świetnie wyekwipo vanych
i uzbro,jonych ol:rętów produkcji radzieckiej.
X
Czy wiecie, ŻP w czasie trzech pięciolatek
~·tworzonl> w ZSRR potężna sieć uniwersytetów.
\Yf roku 19"0 byln irh 778, a nczace.i się mlo,17;t>:'!v 56.000. W Rosji carskie.i było tylko
105 tysiPCV lucl7i 7 wyższym wyks1·~·r~niem,
w roku 1941 w 7.SRR bylo już około 1.500.000,
którzy ukończyli wyższe uczelnie.

.

X

Czv ~ecie, ie w Republic<> Turkmeńskiej
i'rzyst1m!ono do budowv kanału karakumskierro o długości 650 km. Obfite wody rzeki AmuDarii nawo-lnia bezpłodne ziemie pustyni. W
\•:yn iku budowy tego kanału nb5zar ziem nawodnionych pow:rk:-;zy si 0 o 200.000 ha.
Na ziemiach wvdartych pm:tyni powstanę
no\\'P )'>Ja„tacje r.ed7-iecki€j bawe\ny długowlók
r,isteJ. którei proclnkda mR wzrosnęć przy koń
do trzykrotnie
<IWA
r11 c••."<> r'ej p:~cioJntki
w porćw;~<.:1:u z rokiem 1945.
X
Czv wiecie, ~„ .:lzie!a l:ornpozytorów polskich
i:ieszę się w ZSRR wielki,! popularnościę. Nie-

foniar~kie~o.

•••

t!awno w \ViPlkie.i Sali Konserwatorium Mosldewc:kiego odbył się koncert muzyki polskiej
Państwowa orkiestra symfoniczna ZSRR pod
batutę prof. Orłowa wykonała uwerturę fantastyc;mę Moniuszki ,,Bajka", rapsodię na litewskie tematy ludowe M. Karłowicz11, poemat
symfoniczny Z. Noskowskiego „Morskie Oko".
X
Czy wiecie, że w dniu 3 b. rn. została 1..a11ln1mowana Ochotnicza Straż Pożarna miasta NaHa. Jak stwierdzor.o, paliły się lasy w powiat•1ch wyrzyskim i swbińskim. Pożar był podloiony w trrech miejscat:h. W lesie pT.acowafo
150 jeńców niemieckich i przyp_uszczalnie oni
spowodowali pożar. Spaliło się 60 morgów lasu
młodego.

X

Czy wieci<>, i" W:elka Bryt~nia i Stany ZiednocLOne ndzieliły pożyczki \Vlochom w wysokości 500 mil!onów dolaniw. Pożyrzka przyznana Polsce wynosi 90 milionów dolarów,
X

C3y wiecie, t.e w okre!ie od 15 kwietnia do
15 lipca br. odbęd1ie się w całej Polsce przymu~owe szczepienie przeciw durowi brzuszne·
mu. Szczepien:u podlegać będą wszystkie osoby urodzone w latach od 1886 r. do 1941 r.
Zwolnieni będa, tylko ci. którym lekarze wyda.dz~ świadectwa s.twierdzajęce, że szczepienia
z przyczyn ważnych dokonać .nie moina,

z drugiej, biorac pod woagr: odbudornt: ich
kraju. A d:isfo.i my clioć z du7ym uszaerb·
l.:iem ale zroyrię.•J..·r> my.~z!Hmy z tej 10ojny.
Czy nie je.ęf<'hn.IJ ro .<lanie odlmdoroać też
taJ..- .<m<'go kraju.
Dlntef!.o marzeniem moim je.,t 11fanąć nłl
czele takiej ce~ielni, zo.ąać prz11kl11dem i byr
i11.<tr11k:torem dl11 innych. rz,11 będę mógl sme
marzrnill zrPnliwmnć mątpię, ale nie trnct:
nadziei i dlatego piszę.
Dziroi to nie jednego, ie ro dzisiej~zej Demo/..-rat11cznej Pol.sce z r6mnością praro dla
roszy~ł~·ich ludzi i .<frr>11nictrv, pism z jedny~h.
.<!ronnlcfm jest roszędzie pełno gdy z drugie}
brak zupełnie.
Ost11tnie rv,ydarzeni11 historyczne pominny
bvć dla nłl.< naukf!, jnk mam.11 pt1sfęporoni:
pod względem politycznym jak i gospodarczym, 11 zarazem bw' bod:frem do dal$~~i
pracy. Dma r11zv ginęliśm.11, dma razy s/.:res!~·
li nas z mapy Europy. Droa ra.~y porostal!sm.11, ale Jeżeli po raz trzeci sfraczmy sroą n_zenie rostaniem 1117
podleglrić to naperono
nigd,I/, bo nikt nam nie pomoże li sami nie
b<'.dziemy ro sianie.
Kończę, życząc inknajpomyślniej.szego raz·
m_oj11 Pols/.:iern11 Stro11111ctm11 L11dorormu, n
]e/!,o prezesoroi jak naj11Jię/.:szych sukcesów
politycznych.
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