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Uro'czystości

Ziemie polskie na z-achodzie

Połanieckie
Są w życiu społeczeństtca pewne datv
historyczne, które przez swój charakte.r
atają 1ię z biegiem csasu uroc:iy1tokiami
narodowymi. Do takich wydarzeń należy
czy to rocznica Grunwaldu, Racławic,
Konstytucji 3-go Maja, rocznice Pou:stań,
Manifestu Rzqdu Lubelskiego 1918 r.

Do takich rocznic, obchodzonych uro·
w skali państu:owej pou•inno się
i datę 7-go llfaja - datę wvdania
Manifestu Połanieckiego.' Dobrze się więc
stało,j.e po r-az pierwszy w tym roku, choć
na małą slrnlę została zapoczątkowana ia
rocznica Manifestu obchodem w dniu 12
b. m. w Połańcu.

c:.rście
zaliczyć

Nie ulega wątpliwości. ie w życiu ,,p·o·
łerzno-pat1st1c01cym Polshi oglo.~zenie Ma·
ni/esru Polarziecldego było wydarzeniem
Jak na óu·czesne stosunki wprost rewoluC~'jnym. ,'t-fanifest ten wy/wzywał dobrą
wolę i w~·siłl.-i szczer~·cfi patriotÓt!-. ,ęwfrtr.
łych obywateli, którzy dążąc do równołi[tr<mmienia z warstwą szlachecką miesz·
czaństtm jak i chłopów pragnęli prze·
luztalcić polityrzno . ustrojowo - ~polecz
n1:: oblicze ?olski, przemieniając jq %pań·
~twa rządzące~o przez jedną warstwę na
państwo ogólnonarodowe. Z tych też
uzględów rocznica Manifestu Połanieckie·
80 winna się stać, jak to jui zaznacz·vliś·
my, iwiętem państwowym, zwłaszcza: ie
uar1twa chlopsl:a doszła do swego znacze ·
nia i znajduje się u steru rządu.

• * *

•

Piękna pogoda, w dniu 12 b. m. sprzy.
jala tegorocznemu obchodowi Uroczystości
Połanieckich. Od samego rana piasczyste
wzgórza u·okół miejsca, na którym Na!':el
nik w sukmanie Qglaszał swój słynny nwnifest zaroiły się okola 30-ty.~ięc::nym tłu
mem chłopów z blisl1ich i dals:rych ol:olic.
Od samego rana w stronę Polmica ciqgn~lv
' długim sznurem pojazdy meclzaniczn;,
furmanki i tłumy pieszych, aby wriąć IL·
dział w obclwdzi.e.

Około godziny 12-ej rozpoczęły się uro-

c:.,'stości. Na uzgórzu tuż przy kamieniu
pamiątkow,·m. na którym iest wyryta dat<J 7 maja 1794 rolm, został wzniesiony oł

tarz, przy ht6rym odprawiona została msza
;1olowa. celebrowana przez bislmpa aiece·
zji sandomierskiej Lorka. Wokal ołtarza
ustnwil.v się półkolem poczty sztandarowe
w liczbie 43. wfród litóry;h przeważały
sztandary zielone , których było 31. Na pozostałe 12 sztandarów składały się sztan·
dary orxanizacji społecznych (Straż pożar·
na, Spófdzielc::.ość}, 1 sztandar b. więź
niów politycznych z obozów koncentracyj11ych w Niemczech, oraz 3 sztandary czerwone Partii Robotni<:zxch.
Wspanial~, byl widolr z wysolriego wzg.Ó·
rut na rozfoglą · szachownicę pól, okrytą
świeżą zielenią, na kwitnące sad~· i ciemne
.
/,asma lasów.
Długim, barwnym wężem, tuż przed TOZJ!Oczęciem :.i.roczystości zbliżał się pochód.
Otwierała go banderia lcralmsów na rzelc
1.-tórej iechał wojewoda kieleclri Wiślicz·
Leszczylc. Za banderią ula 1..-ompania
honorowa t•,ojska pols!:'iego, a 'd alej w lrral:uskaNi z. T.-o:;am~ na s;;;torc odc1:-i 1lv Iw
f}ttierów, oddzialy sfraży po::'1rne_i. h~rcer·
•twa, organizacji volitycznych i młodzie:io·
tA>ych.
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Spór naukowy polsko-niemiecki o pra·
d:r.ieje środkowej Europy był zapoczątko·
wany przM historyków polskich z Naruszewiczem i Lelewelem na czele. Uprzednio,
a zresztą i później zmuszeni byliśmy się
p<Jwoływać na różne źródła niemieckie o
czasach przedhistorycznych, o życiu na ziemiach nad Odrą i Łabą. Niemieckie źródła
historyczne były z premedytacją fałszowa
ne. Niemcy nie szczędzili trudu i kosztów,
by fałszem zalać Europę i udowodnić swe
prawa do ziem zrabowanych. A później
udowadniano „naukowo" prawo do ziem
r.ad Wisłą, Bugiem, Dniestrem, Prypecią,
opierając się na cynicznym fałszowaniu historji. Jeden z historyków hitlerowskich
to ziemie niedowodził. że ziemie te mieckie, powołując się na wykopaliska ar·
cheologiczne - boż w Kowlu znaleziono
stary miecz germański. Niewątpliwie w
przyszłości będą wnosić pretensje do Stalingra<lu. g.dzie pozo~tawili swojf' cz 1 :
armaty i gnaty pogruchotane. Fałsz niemiecki urabiał opinię świata o słuszno
ści his torycznycn pretensji germańskich.
Nauk~ europejRka poznawała dzieje Sło
wian za pośrednictwem nięmieckiej n~u
ki. Uczeni i politycy zagraniczni wie.
rzyli i ufali wszystkim fałszom, urabiajac sobie pojęcie ujemne o słowiimach.
Niemcy uzasadniali germanizowanie na
w~chód od Łaby tym, że walczą z ciemnotą
i barbarzyńslwem, zaprowadzając cywili-

pycha, przemoc i zakłamanie germaliskie
.rniknęło. Tylko dziś musimy "bacznie śle
dzić. by się ono nie odrodziło.

:io go w więzieniu, męcząc za to, że jakże
nie Niemiec ośmielał się chrzcić i nauczać
slowian.
Stoi nam przed oczyma ten jeszcze
krwawiący fakt walki uczonych niemiec·
kich z uczonymi polskimi. W listopadzie
] 939 r. zaproszono wszystkich profesorów
r1ajbtarszego w środkowej Europie Uniwersyh·tu polskiego w Krakowie do auli Uni·
Wf'rsyteckiej i tych. co tam przyszli, przedr.tawicieli nauki polskiej-uwięziono i wywieziono do obozu koncentracyjnego w
Oranienburgu, gdzie wielu starców wymor•
,
cło'\\< ano.

I my rówmez czasami opieramy

się

Musimy o tych rzeczach
sobie i czuwać.

mówić,

przypo·

minać

Winniśmy też poznawać naszą prahisto·
ric;, która nas umocni w naszych poczyna·
r.i:.tch, naszych słusznych działaniach na
z"!lmiach odzyskanych na zachodzie. Te
zi,:mie - to rdzenne nusze prastare ziemie. Ziemie te - "to nie rekompensata,
to nie darowizna, ale nasza własność.
Winniśmy nie tylko my, jako Naród, o
tym wiedzieć, ale musimy o tym przekonać
inne narody.

na

Niemiecka „cywilizacja" była już dohrze
znana słowianom, a szczególniej Polsce. w
pi~rwszych latach Dziejów Polski, kiedy
to niemcy w okrutny sposób mordowali i
i;raLili Polaków, pod pozorem szerzenia
chrześcijaiistwa. Pamiętamy ze Btarych
honik, że papież Jan VIII 'iytoczył hiskurowi niemieckirmu proces o to, że mis.innarza słowian św. Metodego porwano
w diecezji Pannońskiej i trzy lata trzyma-

Cat„zowanej przez niemców historji. Toż
niemcy twierdzą, że słowianie przywędro·
Z drugiej strony musimy wykazać nasz·ą
Wlł li w VI i VII wieku po Chrystusie na
p1ężność narodową, wykazać naszą zdolziemie nad Wisłą i Odrą. Gdy tymczasem
ność organizacyjną przy realizacji osadbadania historyr,zne stwierdzają, że ple·
nictwa i zagospodarowania tych ziem. Na
miona słowiańRkie: S ero n o w i e i Li n·
tym terenie muszą zniknąć ·waśnie klaso·
g o w i e zamieszkiwaly w II w'ieku ziewe, walki mi~dzypartyjne. Tam winien
mi!" nad ł_,abą i Odrą. Od Lingów wywo·
być jeden cel: gruntować polskość po wsze
dzi się ród Piastów-Polaków. Zresztą wy~c.paliska w Biskupinie doskonale poucza· rzasy.
Musimy się przeciwstawić dezercji z
ją ~as, że już w czasach o wiele dawniejszych, przedchrystueowycłi, bodajże ponad 1ych terenów. Należy zba,dać pi.:zyczyny
2000 lat, nasi przodkowie byli już osiad- i usuwa6 je.
'Chłopi znają swoją powinność narodo·
łymi rolnikami. Hodowali bydło, zamieszkiwali w zwartych osiedlach', w 'd omacli wą. umieją pracować w ciężkich warun·
wcale nie gorszych, niż niejedno domostwo kath, umieją też pokonywać największe
wiej~kie w dobie obecnej. Znali już pod- trudności _ i tym razem zdają należycie
ówr1as: ciesiółkę, tkactwo, garncarstwo, e~zamin narodowy. Rozprószeni po osie·
kołodziejstwo, kowalstwo itp. P.rowa'dzili 'dJach' ziemi śląskiej, lubuskiej, koszaliń
sk)f'j i olsztyllskiej-są fundamentem tych
tt-ż handel z dalekimi krajami.
Biskupin - gród pi-asłowiański jest naj- 7\em, na którym buduje się i odradza no·
lcp$zym dowodem historycznym, że nie I w~ życie polskie, oparte na pracy, ładzie,
je•tf'Śmy przybyszami, lecz że ziemię tę spe k oju i sprawiedliwości społecznf'j. Los
zamieszkujemy od czasów prahistorycz. tych . ziem zależny jest od naszej prężno~ci
nydi. Przetrwaliśmy jako plemię slowiań- narodowej. Musimy światu pokazać, że
ski~ i jako naród polski prześla'clowania, 1 jesteśmy godnymi spadkobiercami po na·
r.aji;1dy, uriemiężenia i falszf'. Prawdzie 1 Hych prapradziadkach i że potrafimy się
·
i ~prawiedliwości stało się zadość. Buta, rządzić.

Po odprawienizi mszy św„ podcza~ któ
ej szereg pieśni religijnych odśpiewały
chóry, okolicznościowe kazanie wyglosil
biskup Loreh, po czym nastqpila druga
część uroczystości, na lrt.ó rq shladaly się
następująre przemówienia.
Pierwsze przemówienie imieniem Rzą
du ]eilności Narodowej tt')'głosił woje1roda Wiślicz-TJeszczylr. Drugim z kolęi mówcą był p. Ozga-Michahld, przemawiając)
imieniem Wojewódzkiej Rady Narodowej
Następnie w. imieniu Naczelnego Komitelu
Wyhonawczego Polskiego Stronnictwa [,udowego wygłosił zwięzłe i nil wysohim po·
ziomie przemówienie kol. Kazimierz Ba·
·1t1rh. Dalszym mówcą był p. Dobroch,
{lrzcmawiający imieniem Stronnictwa Lu .
dowego. Ostatnim mówcq b.vł p. Slwwroń·
shi, przedstawiciel Z. M. W. RP. „Wici".
Obchodowi przewodniczył prof. Mazurldeu·ccz.
Na plus uroczy.~to.~ci Polaniec!<icT1 riale·
ży zalic;;;yć ten fala, że nie zostaly one wy·
lwrzystane do utarczelc i rozgrywek'
miętlz:ypartyjnych. Nie odbyło się j_ed·
nak bez zgrzytów. Takim zgrzytem było
przemówienie p. Ozgi • Michalsl.icgo,
l~ tóry w sposób nieprm 1·dopodobnie nie·
r,rz,·:::rnit.'· =rmtahm..:ał l1ish1pa I,orha . Ni1e
}":: t nr.szj'ln zam;urcm brać w obronę bi
co jest znanym pou:szech
~kupa, który rtie faktem - podcza.s oku;Jacji niemiec·

:a kompromitujący go wspomniany wyżej
/;st pasterski z czasów o~upacji niecniec·
.>łynny list pasterski. w którym nawoływał hi ej .
Uroczystości. Połanieckie, mimo tego
wiernych do wyjazd1t na rob.oty {lo Nie·
miec. Ust ten w swa.im czasie 1vywołał zgrzytu i pt?wnycli usterek organizacyj.
słuszne oburzenie wśród spolec:cńst1t 1 a o· riych, dzięlci u:spanialej postawie mas
raz spowodował aresztowanie tt'iclu Trsię <hłopslrich pozostawiły dodatnie wrażenie.
ż_v, lctór=y o'dm'ówili od.czytania go z am· Mamy nadzieję, ie zapoczątkowany w tym
bon. Nie mriiej w STJos.ó b napastliwy i bru· roku obchód Manifestu Połaniec~icgo sta·
tnlny wytlmięcie faktu tego przez p. Ozgę· 1iie się świętem państwowym i w inn ych la·
Michalskiego, zwla.~zcza, że bislmp był za- tach', gdyż, jak zaznaczyliśmy to na wstę·
1;roszony na uroczystość i celebrówał mszę pie, Manifest Połaniecki posiada olbrzy ·
rolową bvlo niesmaczne i nie na m.i ejscu. niie znaczenie ustrojowo-społeczne. WyCo prawda trudno byłoby wymagać. od p. pada nam pod.kreślić, ie nie był on jakim.~
Ozgi smakn i ta!rtu! Znany jest on bo- 11:&paniałomyślnym alctem dobrodziejstu·a
n iem powszechnie z popełniania podob· dla chłopów, ale wynikiem zasług i bezinnych nietaktów w swych napastliw~·ch i tHesownego patr;zotyzmu chłopskiego, cze·
11ieprzemyślanych u:ysląpieniach publicz- mu aali wyraz chłopi na polach Racławic .
zasługując na najszczytniejsze miano żywi·
nych.
Poruszając ten incydent musimy zazna· lieli i obrońców Polski.
r zyf i ten f ak't, '::e zanraszajqc bi.~Tm pa
Tam właśnie poc=uli chłopi, mówiąc slo
f.orha Komitet Organi.: acyjny popehril wami Kościuszki, że: „Piertcszy krok dn
UląJ, zwlaszrza, ie biskup sandorp.iershi tv zr?'p.cenia niewoli jest odważyć się by ć w ol
tym czasie urządził wizytację pasterską p<1- nym, pierwszy krok do zwycięstwa poznać
rnfii połanieckiej. Raziły też z okazfi tej się na własnej sile".
tt•izytarji bramy tryumfalne z nnpisami:
Na polach Racławickich chłopi poczuli
, Witaj najdostojniejszy pa.fterzu". Majqr iię wolnymi. rwczęli doceniać u:lasnq s:l~.
11; pamięci wyżej opisaną działalność biskuktóra pou;iodla ich do budownic rw n ni<>
pa Lorka. nie będziemy chyba w błędzie, zr. wisłei Pcls/;i f,11 r' 'l! P"j, do r<'nlizn ·t. mti:i
Jeżeli sc:derdzimy, że uroczystości poła :.asad demohracji politycznej, spole.cznpj
nieckie biskup Lorek pragnął wykorzystać ; go&podarczej.
dla pewneKO rod:miu wła.snej rehabilitacji

zarję.

1
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hiej tt•ylraMł :byt wiellca usłużność i gar·
fiwość 1i;obec olmpanta. w y MosotrntcsZ'}'
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Kongre Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju
W dniu 12 maja br. ~ warszawskiej sali „Ro·
my" odbył się Wielki Kongres Premiowej Pożyczki Odbudowy Kra'u na który przybyli
p~zedstawicie!e KRN i Rządu z wiceprczyden.
h.m Stanisławem Szwalbe, premiert-m O c óbką·
Morawskim i wicepremierem St. Mikola.iczy·
k:em na czele.
W pięknie udekorowanej sali zasiadło około
4 tys. dele~atów z Wojewódzkich, Powintowych , ~iejskich i Gmi~nych Komitetów Obywatelskich W prezydium zaś zajęli miejsca
c1~onkowie Naczelnei;o Komitetu Obywatelsb11go.

złiorową. Liczne są kompanie i bataliony, które zadeklarowały nabycie ćwiartki 500 - zlotowej Obligacji Pożyczkowej. Obok wyżej wymienicnj ch wyróżniły ~ię jeszcze j1:dnostki DOW
Pozn r. ń, 4 pułk Saperów dekl rcjący 147,930 ił.,
t .j. 200 proc. ponad nor.nę 5 Dywizja Piechoty
-- 611 ,32-0 zł., t.j. 222 proc. ponad normę , 4 pułk
105,400 zł. t.j. 220 proc.
Cięikioh Czołgów ponad normę.
Z kolei na trybunę w~!iodzi wicepremier Shn 1 słnv1 Mikolajfzyk, powitany dlugolr~alymi o·
klaskami.

ziemiach Rzeczypospolitej wymaga jeszcze wielkiego wkładu pracy dla uporządkowania stanu
posiadania, dla przeprowadzenia rozległych prac
staleniowyc\ a nade wszvstko dla załatwienia
wielkiego problemu odb~dowy zniszczonych
wojną osiedli wiejskich na przy::zółkach i zabudowy J!ospodarslw powstałych z parcelacji.
Na zicmi3ch nowych wielkie zagadnienie przeb11cfowy ustroju roh1ego zostało zapoczątkowa•
ne. Prace parcelacyjne hamowane ~ą przez brak
środkow na zabudowę i sformowanie gospo·
darstw osadniczych . Potrzeby w tvm względzie
s-ą olbrzym;e, nie podołamy im w okresie jed.11eg,1 czy dwóch lat, musimy jednalc iuż dzisia.i
stworzyć war.unki do rozpoczęcia tych prae BUDUJEMY POLS~ DOM
wiekszą skalę .
Równocześnie z pracami nad podniesieniem
• rc" 1!!:es z~~ił p;ezes. Nacz. Kom. p ••• Po
produkcji rolnej i naprawy struktl!rY. rolnej,
p1~ .. klory pow1edz1ał m1ędty innymi:
biec muszą prace nad zaspokojeniem potrzeb w
Po świętarh 1-go { 3 maja i rocznicy zwycie·
Dzieło odbudowy 'kra'u w dziedzinie rolni- t"zydziestu par•t proce1it stanu przedwoienne~o,
stwa .zebnliśmy się w dniu dzisiejszym jako d~ ctwa wyma~a wielkiego wysiłku. Nie można bo- b1 aki w narzędziach rolniczych i innych środ Z<•kreise melioracji. Polska jest jednym z kra•
le~ac1 Obvwatclrldch Komitetów ~minnych po- wiem zapominać, ze Polska w d~lszym ciągu k~ch produkcji są często katastrofalne. Chłop jćw Mjbardziej zacofanych pod względem me•
wntowych. m'P.fakich, wojewódzkich i Nacz~lne jest krajem o przewadze zainteresowań rolni· ptl~ki 7. całym ~amozaparciem zrobił wysiłek. licracji. Dotąd wykonano zaledwie połowę prac
g,, Komifel~ PPOK. "hv . zamykając nicjakfJ c1ych, a doświadc~~nia ostatniej!o roku wykd· by każdy heklar zna ; dującej się w jego posia- w obwałowaniach zabz?,.-,ieczających przed pd·
okres, w ktorym zagęściły się uroczystości pań· zrły, że na przeszkodzie odbudowy naszel!O dr0niu ziemi został uprawiony. Tym niemniej wodziami i niecałą czwartą część w zakresie
stw?we, dać wyraz niezłomnej woh odbudowy orzemyslu transportu i całokształtu życ'a sp:i- pełna świadomość że jesteśmy w ~tanie zrobić rrelioracji szczegółowych i podstawowych. Po·
frzeby w tym zakrsie oceniać należy w setkach
kra•u.
łrczno - państwowc!lo, trudności aprowizacyjne znacznie jeszcze wi~cej, że iesteśmy w stanie
m:Iiardów złotych, tvm nie mniej wysiłkiem
ro·
i
lecz
krajowe
łamiąc
potrzeby
zaspokoić
przszkodzie.
na
tylko
nie
stawały
wielokrotnie
. ~udu ' erny n~sz pol•ki do~. I to jest najważ ·
pracy i ograniczonymi stosunkowo do tych o\.
Bu-:!u1emy komunikację, porty, wieś. n . jbard>.iei starann;e przveotowane plany i u· zwinąć eksport obok zwiększPnia upraw roślin brzymich sum funduszami jesteśmy w możności
n~?.J~~e
z1em1e ocl7~~k~ne ~-a .zachodzie i naszą znisz- n' cestwiając ofiarne wysiłki świat:-. pracy. Je- pr.-emydowych, tak niezbędnych dh całości na- doko.iać najpilniejszych napraw wa\ów przeciwczoną st~licę. Dz1s 1est n~m lepiej. niż bvło steśmy w tej sytuacji, że produkcja rolna zni~z szel!o gospodar~tw<l, wieś polska przywianrje
~c;w~dzio:vych i odwodn!ć i przywrócić dla pro·
P.' 7:ed rokiem, za rok będzie lepiej, niż jest dzi· czona została p:-zez działania wojenne tak da- wielkie nadzieje, te Pożyczka Odbudowy Kraju aukc11 dz1es1ątek tysięcy hektarów żuław Gdań·
SlaJ.
lece, że w roku bieżącym na zie~iach nowood· pe.zwali na wielokrotne zwiększenie pomocy dh
.
go we właściwe środ skich i terenów nadodrzańskich
. ~u,~uje:ny nasz kraj wspólnym wvsiłkiem. Nie zy~kanych i terenach przyczółkowych nie bę· r·"l'.nictwa. zaopatrzenia
&ospodar·
Współczesny układ sto~unków
zagospodarować ale ki produkcji, c;;źwi,l!nięcia na wyższy poziom i
tylko
nic
stanie
w
d;.ie.my
~os .a!tśmy gc w p•ezencie. Wywalczyliśmy
poprostu uprawić i obsiać ponad 2 mil. hekta- umoż':wienie wzmożenia udziału rolnictwa w czych nakłada na rolnictwo, poza obowiązkiem
K:~ią. "'as;a: trudem mojnvm. Musimy J!o uczybezrośredniego dostarczania zbóż i produktów
odbudowy kraju.
n1c. P · ~~n1e-~:>:vm i bojfahzym rr.usimy mieć rów z braku siły pociągowej i nasion. Liczyć się D!'.ólnvm wysiłku
musi iść równo- hodowlanych dla ludności miast, równieź nale·
rolnej
produkcji
Odbudowa
że w przyszłym roku gospodartym,
z
musimy
moz:ios; .swobodne!Jo Poruszania tię po kraiu,
c•ym 1946147 będzie brakowało w kraju kilka· lei!lP. z porządkc;wariem i poprawianiem naszej ż' tego rozwiązania problemów przemysłu rol~u~1 wie~ nasza produkować najwięcej i naile·
struktury agr<lrnej: Trzeba zd~ć sobie ~prawę , n~go, mam')' obowiązek nie tylko zapewnić dla
PleJ: m~si pr~emysł dać wszystko, co potrzebn~ set tysięcy ton zbót i znacznej ilo~ci ziemniadokonane dzieło reformy rolnej na dav,'tlych niego odpowiednią ilość surowca rolniczego,
e
około
wynosi
zwierz1<cego
pogłowia
Stan
ków.
i
Nisą
nad
krn1ow1, m.us1my twardą nogą stanąć
ll'c~ po~adto ciokonać wielu ndkładów dla przyOdrą, ~us1 stolica nasza przes,lać być okalecza·
w_rocema zdolności produkcyjnej, a często wo·
nym m1as!m wołającym do nieba szkieletami
gcle samej możności działania.
spalo~vc~ rlomów, ale stać się·mmi znów stoli·
Wszystkie jednak nasze wysiłki o rozbudo·
narodu.
niezłomnego
i
w1elk1ego
ca
'l"ę produkcji rolnej i przemysłu rolnego zawio·
0
dą i me dadzą rezultatów jeśli zapomnimy, te
TUTAJ NIC NAS NIE DZIELL
motorem pracy jest jednakże zawsze człgw;ek.
Dlatego zagadnienie oświaty rolniczej, zarówno
Pi_:rwszy przemawiał wiceprezydent KRN
szkolnej, jak i pozaszkolnej, zagadnienie przyStanisław Szwalbe, który m. in. oświadczył:
gotowania człowieka do zawodu rolniczego wy•
, .N?jleps~y .rząd nie da więcej i nie zrobi
Przyznanie Polsce poiyczki amerykańskiej USA za granicą. Rząd Stanów Zjednoczonych posażenie go w odpowiednie mnieję•ności 'Il
v11ę:::e1. ~mzeh da mu zrobić i wytworzy w kwocie 90 milionów dolarów poprredzone wyraża nadzieję, że układy okażą się pierw- '~ykonywaniu tego zawodu, t:ie mniejszą musu,
~połeczens~wo .. Społeczeństwo pod tym wzglę było wymianą not pomiędzy obu rządami. No- szym !<rokiem w kierunku trwałej i wzajemnie być otaczane troską. Wieś spodziewa się, te
de~ ma niezmierzone pole pracy tym łatwiej ty te pochodzą· z dni 22 i 24 kwietnia r. b , korzystnej ekonomicznej i finansowej współ c~ęść wpływu z Pożyczki Odbudowy Kraju zu·
aze1 do wykonania, że tutaj nic nas nie dzieli. a oddane zostały do opublikowania dopiero te- pracy między rządami obydwu krajów. Jedna- żyta zostanie na najważniejsze inwestycje · w
Jeżeli często mówiliśmy, iż niezbędna jest jed- ru.z. Opóźnienie to nastąpiło, jak wyjaśnia w kowoż przypuszczać nąlefy, że taka wspńłpra z~kresie szkolnictwa rolnicze!!.o, remont i od.·
ność całego narodu, to w dziele pożyczki na od
komunikacie oficjalnym z dn. 11 maja PAP, ca może się rozwinąć w P,Płpi jedynie wtedy, bcdowę szkół i zagospodarowanie ośrodków
szkofnych. '.łównocześnie ' zapominać nie mote- _
hi:dowę zamanifestować się powinna bez żad wskutek trudności technicznych
j eli:
nych !rud11ości. Budujemy nowy dom w odro·
1) ogólne zasady zastaną ustalone w· takich Ili/ o przywróceniu ważności pełne; pracy rol·
dzo~eJ Pol.sce, każdy może i powinien przyłą
nmach, na którvc!t stosunki )!ospodarcze mię ?i~zym instytucjom naukowym, zaktadom do1.
czyc do te1 odbu':!owy swoją cegiełkę.
dzy Polską a Stanami Zjednoczonymi będą sku- sw1adczalnym i pracowniom i wyposainia ich
t~cznie zorganizowane na podstawie zasad, wy- w odpowiednie wars?taty pracy doświadczalnej.
REFERENDUM I WYBORY SEJMOWE
Trzeba, żebyśmy zdali sobie również sprawę z
mienionych w art. 7 Układu o Wzajemnej PoODBUDOWA PODSTAW DOBROBYTU
Nota Polski z dnia 22 kwietnia ma br:i:emie· mocy z 1 lipca 1942 r. w taki sposób, aby ogrcmu potrzeb kulturalnych wsi, których za·
oJsiągnąć wyeliminowanie wszystkich form nie- srolrnjenia wieś ma prawo się doma~ać. ElekN<l•tępnie zabrał głos premier Osóbka Mo- nie następujące:
ti yfikacja, radiofonizacja, domy ludowe, świetli
ra.w~ki:
Atnbasador Polski przesyła wyrazy szacun· sprawiedłiwego traktowania w międzynarodo
wym handlu i zredukowan;e taryf i innych ba- c;, urzadzenia ~anitarne - to zi11!adnienia któzakomu·
zaszczvt
ma
i
Stanu
Sekretarzowi
ku
„N<>ród r.asz dał z siebie wysiłek pracy w
wsi polskiej są równie
f ' obok innych, dla
rier celnych.
·
·
odbudowie powojemiych zniszczeń na miarę nikować mu, co następuje:
2) Tymczasowy Rząd Polski zgadza się z aldualne, jak i potrzeby w zakre!ie pr'odukcji
tych zni~zczeń. Odbudowujemy dość szybko
Z pewnych informacji, ostatnio opublikowawarsztatu rolnego.
nasz OT7emysł. "a•ze porty, nasze zdew1stowa- nych w prasie amerykańskiej, dotyczącyc~ ogólnym brzmieniem „propozycji dla rozwoju
Przedstawiwszy w ogromnym skrócie ._ po·
przekaostatnio
pracy'',
i
światowego
handlu
1
ne i;o ~ictwo, dźwil!a się do życia, jak Feniks z przyczyny referendum, proponowanego przez
hzeby rolnictwa i nadzieje jakie rolnictwo polpon1ołow, nasza zburzona stolica - Warszawa sześć partii politycznych które popierają Tym- :r.anych Tymczasow~mu Rządowi Polski przez
skie wiąże z powodzeniem P0życzki Odbudowy
oc!budowaliśmy bardzo poważnie nasze si:kol- czasowy Rząd Jedności Narodowej, wynika. że Stany Zjednoczone, i zobowiązuje się razem z
Kraju, wyr&żam przekonanie, że wieś polska
µowstrzymać
Zjednoczonych
Stanów
Rządem
wybory.
powszechne
z.a.stąpić
ma
referendum
nictwo i nasze życie kulturalne.
weżmie j!romadny udziel w sub~krybowaniu Po.Międzynarodowej
Oi!ólnej
..
w
udziału
od
su~
!'--!.e tempo odbudowy naszego kraiu musi Jest to niezgodne z rzeczywistością.
Konferencji Handlu i Pra.::y" o której mowa w życzki Odbudowy "'l Kraju w przeświadcze
Referendum jest krokie:n przygotowawczym
~yc ie.nez !~yb~ze, gdyż pragniemy nie tylko
rropozycjach", oraz od przyjęcia nowych me· niu, że we wspólnym wysiłku chłopa, robol·
1ak nn1ryc!tle1 wydobyć się zt zniszczeń i nędzy do wyborów. Zasadniczy problem musi być wy- 11tod, które by wpłynęiy ujemnie na zadania nil;a i inteligenta pracującei:o wykuwa się no·
p(;~vojennej, ale dźwignąć nasz kra1 na wyższy jaśniony przez ludowe glosowanie, zanim na·
Wo polska neczvwislość, W}kuwa się siła, po·
konforencji.
Problem ten polega na tym.
sta.pią wybory.
niż przed woj11ą stopi!ń sitv i dobrobytu.
•
Rząd Polski będzie w dal· tęga i dobrobyt Narodu.
Tymczasowy
3)
jednej
z
składać
się
ma
parlament
przyszly
czy
sum budże 1 owych daliśmy ną odbudowę
oróaniza·
i
obywatela.n
przyznawał
ciągu
s1ym
Głosowanie w tej sprawie ma
czy dwu izb.
JUZ dość znaczne kwoty nie chcąc jednak dopuJEDNOMYśLNA UCHWALA
lata, w któr}!lll to czasie większa cjom Stanów Zjednoczonych traktowa~ie za•
~c!ć do inf'a~c'i w Polsce musimy siel!nąć do nastąpić tego
pcwnione im w Traktacie Przyjażni", podpisaprawdoPolski
obywateli
wysiedlonych
c1ęść
W dalszym ciągu przemawiali: min. liomuni·
mnych źródeł fil'ansowania naszego planu inW ten sposób nym pomiędzy Stanami Zjednoczon)mi a Polską
podobnie powróci do domu.
we o.~ vcyinMo, m. in. do wewnętrznej pożyczki
kacji inż. J. Rabanowski o brakach nas~ej ko·
r.
1931
w
Rząd podda pod głosowanie zasadniczą konstyodl-.u,Towy kraju.
mur. kacji, minister skarbu I<:. Dąbrowski ura·
tucyjną sprawę.
4) 'ftząd Stanów Zjednoczonych i Tymczaso·
s~dniając potrzebę wielkich środków finansoPl)f.·,..zka fa dla l{ażrłel!o ohyw;itela będ7iP,
!com·
istotną
wzajemnie
czynią
PoHd
Rząd
wy
Powszechąe wybory odbędą się w tym roku,
wych na realizację · planów inwestycyjnych,
nie fvlko szlaC'hetnym obowiązkiem wobec od·
dru!liego
Towarzvslwom
i
obywatelom
pematę
zgadnie z postanowieniami art. IX Układu
min kultury i sztuki Kowalski, który przedsta·
b1:rJ,..,,„,:<'. C'?<ło s:ę ze zni~,zczeń n<lsze!!o kraju,
zarekwirowaPoczdamskie~o z dnia Z kwietnia 1945 roku. kraju. których własność została
wił nasze straty w dziedzinie kulturalnej, miale dobr7e ro71•mi~11vm dla uas wszystkich in1
który stwierdza, ~e Polski Tymczuowy 1:hąd n;, lub znacjonalizowana.
nister od,budowy M. Kaczoro~ski, ~aluj~c oter~~~m . c!.T ...;; o,lh•1rłowa kraju prowad>:i w konStanów
Rząd
i
Pol~ki
Rząd
Tymc?asowy
51
,.igodził się na przeprowadze.iie wolnych i nie·
seh"•"hc!i do nod„ie~ienia nasze~o dobrobvtu. skrępowa.nych wyboi ów, jak tylko to będzie Z;ed1111czo"lych z!!adzają się przyzna·; sobie wza- g1 om znl~zczeń we wszystkich dz1edz10ac'!i.
'YI .1, „•i ""*'T"1,„wP.i n;iu~•mv sięgriać prz~de mo:i:liwe, na podstawie powszechaego i tajnego jemnie jednakową możność informowania się wreszcie komisarz 6eneralny . PPOK mgr. W.
Kościński, zdając sprawę z dotyc:hcz.aaowyc'.i
ws•v·t1"rn eł.o wolnvrh kapitałów, do źródeł głosowania, w którym wszystkil'l demokratycz· w sprn.wach wyżej wymienionych. Tymczasowy
banh;ei wyct~inych do war!hv bardziej zasob- ne i antynazistowskie partie będą miały prawo Rząd Pol•ki uznając, że zwykła praktvka Rządu swych czyunoil-;i .•
W k"~CU uchwalono na&łępuf cą rezolucfę.
n) eh eko„omicznie. do przestawiania zasn!'ko· ·.,,mąć udział i ztłosić kandyd;;lów, przy czym S:ar.ów Zjednoczonyeh wymaga opublikowani~
„hzec1stawiciele Komitetów Obywatelskich
jenia nofr1eh nie piennzj ootrrebv na d~l~zy przedstawiciele prasy Sprzymierzonych będą jasnych wiadomości dolyczącyc!i jego między
plan Ale w akcji tej nie może znbnknąć nikogo się cieszyć pełną swobodą w przeclstawianiu narodowych stosunków ekonomicznych, zgadza Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju z terenu
- bC'z wzl!lędu na sumę subskrybowaną gdyż świa.tu rozw!JjU wypadków przed i podcza~ $ię na dostarczenie rządowi Stanów Zjednoczo- całej Rzeczypospolitej zgromadzeni w dniu 12
Warsir:.iwie
p· dri-11:;.c ooż"c„kę wykazujemy orze..: to ~wój· trwania wyborów".
nvch wyczerpujących informacji pC'dobnych w maj;,. 1946 r. na KonJ!resie PPOK w
stv:ierdzaj11. iż odbudowa Polski dokonans &yć
(-) Oskar Lange.
do odbudowy
cł.arakterze i rozciąi:!łości do publikowania nor·
sto~t1''"" ..lo wielkiej ~o·awy r.ialnie w Sta11ach Zjednoczonych, a dotyczą· musi pr7.ede wszvstk:m wysiłkiem własr.flll fei
O'c•v7nv. Subskrvnci" ta winn;i być
n~""~;
w'.elkim plehi~c'I'' P,,, nnrod•wrvrn. wielkim iry2.
cych międzynarodowych stosunków ekonomfcz. obywateli. Dlatego zgromadzeni witają z entuz,azruem rozpisanie przez· Rząd Jedności N aro·
nych Polski.
w~. m " ~ Pe•f<'I ""~o-!11 cfn odh;~~nwv swei!o kr~.lu ,
ZOBOWIĄZANIA GOSPODARCZE
Rząd Stanów• Zjednoczo1.wch podejmuje się dPwej pierwszej po o~wobodzeniu :rient polJ;ktch
wie'k :m n~n+ 1 •'111rn oho\".i•?ku i miłości Oi·
spod krwawej okupacli hitlerowskhj Prem~wei
c1v•n\'. \V..,..,;!..; +Pi ""~vr11'i mn!fą mieć. łe7 i
Dnia 24 kwietnia przesłał ambasado·r Lange honorować i wypełnić ::ołiowlązani.t, odnoszące
bccb m:eć niew;'.llo1'wie duży wpływ na udziele. sekretarzowi stanu notę następującą:
sk do Stanów Z\„.Qnoczonych, określone powy· Pożyczki Odbudowy Kraju i zobowiązują ogói
obywateli. aby w pierwszym dniu otwarcia su!in•e Po1•.-e pożvcrek zai.tr~„icznych, !!dvż zaCzci!!odny Panie, w imieniu Tymczasowego żej w punkta~h od 1 - 5 i byłby zadowolony,
zwyr•ai ooż•1 cza dę temu. kl-> sam rn'bie chce Rządu Polski potwierdzam przyjęcie noty Pań- gdyby otrzyn1ał podobne zobowiązania ze skrypcji Poż~·czki wsrvscy pośpieszyli do plaiioir.óc, kto wie.sną n•ar.ą i „,f.snym wy~iłkiem skiej z dnia 24 kwietnia 1946 r., która brzmi, slrony Tymczasowego Rządu Polslti odnośnie cówek subskrypcyjnych celem spełnienia swezaszc;ytne~o ohowiazku obyw:\tehldeJ!o
p(!wyższych zobowiązań, sprecyzowanych w !f·;
z~sługuje na szacunek i pomoc.
j;;k nast<;puje:
W~zyscy ohvwate!e dl) d;de'a odbudcwv !<rdjul
„Rząd Stanów Zjednoczony.eh, prai:\nąc po- punk~ach od 1 - 5, a dotyczącyc~ Polski".
Niech n~ ka;~dei onl•l<iei oier~i 1•1,ld~;e oc!Wediu~ ini trn 1·.c:ji mel!o Rzadu mam 7•57.czyt
móc Na-odowi Polsl<i~mu w iego >~ysiłkach nad
OFIARNOć WO. SKA
p~rniąlkowa S!lld{rybenlów PPOK.
w"ka
u'.. unięciem szkód wojennych i w odbudowie i:akorr.unikować Panu, co następuie: W imic·
\Y! cfoiu 14 m:>.ia wHvscy suh:;IH-•·huj\lmy Pre1• „ • ' ' · r<o' Id M;chał Żymierski powie- polskiej gospodarki, wyraża P>rOje zadowolenie nm Tymcza~owe~o Rządu Polski pod.zielam po·
Odbudowy Kraiu"'.
z pomyślnego zakończenia uertraktacji, dot}·· itlądy Stanow Zie~noczo~yc~. ~yrazone prze~ m:nwa Po?-yc:ke
c'>-1 1Tl i..,,
~
<!łos orzec!<bv.; ... :„le t'O·
Bbierai'l
Ne.•lt>onie
Or1_h u- czących otwarcia kredyt' '' 4() (czterdzieści! ~ekretarz.a . Sta~u ~ pode1m1;1Ję s'.ę honorowa.:: -· ~ -.-..tA 1 ·-~·ł-b ~f'ni:ł- 1 il-01 \•·n;=>,,_._:.Ą„_1r•rh. nlir:tl1 „ ..... · ~ · „ "' ,„ . . ,f„ - „,~· "" .,.: T) , .t. ••
ocl~ouące·
w· n!e:rv-_,„ mi'i..,nćw dohr6w d.la Tv:ncza~„·..-e~o Rząd11 1 ••:y1'.'et,..1•c w1er~!e zob..,w1a,z3111a
(•n„·v R'·'\!fł -,a ·~·, .... n ... ~ ... ·~ f'• "ln
,... .. ·„-!-„,_":·~·11 nc~~: ...... rf~np
- · „„., ..... :„-· .. ·- ... ;\
F'·-p"'r'ov?o-Impo;""'wy B1~k „, ~if; clo Pols~i określone w punkt;·.b od 1 - 5
N"\"Vet ti;.o Pc,l~ki przn
' "' ',~•ir
, !"': ~ · - t
E~V,..l !' 'C .. „,...,_
· ~ 1 ' „;.„.• ~~c• rr,,.J,..ht s11l:•kryi:-c=i 1"~ ••..-o.
" .„ . ..• ,1,
r.-,,.1, ~. r"C 1"~ w 1·•?0 · ·~·i t>d wl?<l' 11~<:zel·l'l'Vch . \'Xl<l'ZY"l\lr „ie, i z oomvśll'e;;o z~kończenia u-1 P'" y'oczone1 n:ity.
Zechce Pan przyjąć ponowne zapewnie „ ·
k'.adów, dotyczących dalszego otwarcia kredy'ł• « .:„ •• e ~pontanicz11i<>, w różnych jednostkacb
Po w)·śwletleniu filmu pro~·~~d_owe~o zam·
przez Polskę mego najwyższego szacunku.
w":.t,a Polskiego µodjęli masową akcję sub· tów do 50 miln. dol. na zakup
koięto obrady.
(-) Oskar Lange
przez
ych
n
posiada.
towarów,
nadwyżkowych
ehypcyjną. Mimo tego, it wobec ogól~ej dro·
tyzny, poziom uposażeń oficerskich nie jest za·
vzięli udiwalniający oficerowie gremialnie
dział nie tylko w wbskrypcji, ale także prze·
k1oczyli normy pożyczkowe ustalone w dekre·
cie i masowo podpisywali pożyczkr, w wyrnkośc: uposażenia mie3ięcznego . Do dnia dzisiei·
srn~o wojsko zadeklarowało ponad 34 miln. zł .
DOW w Warszawie podpisało pożyczkę na rn·
n1 c 6,813.000 zł., DOW Sląsk - 6,sna.ooo zł. Nawet podof'cerowie i szeregowi żywiołowo włą·
czy'i Eię do ogólne) akcii pożyczkowej, oróanizując wobec braku większych gaż, subskr;pcję
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l'le umiarkowane. szczerze hofdujące za·
sadom prawdziwej rh·mokracji, która ma
zagwaranlow·ać wolno;ć człowiekowi. ohy·
watelowi. pa11stwo uchronić od wst1'7:)·
sów wcwm;trznych i przy~otować go rlo
współżycia pokojo·1ego .z innymi narocla·

Wyniki głosoWania ludowego we
W dniu 21 paździrrnil~a 19-1:5 r. orlh}lo
pierwsze głosowanie lu<lowe we Francji w sprawie konstytucji. 19.001.808
Francuzów i Francuzek wypowiedziało ~i~
przeciw przestarzałej konstytucji franruskiej z 1875 r. Zaledwie 800.889 osób o·
powiedziało się za jej utrzymaniem. W tym
samym dniu odbyły się wybory do Zgromadzenia Narodowego, którego głównym
1adaniem było uchwalenie w ciągu siedmiu
miesięcy uowej konstytucji.
W toku wyborów duży sukces odnif•śli
komuniści. socjaliści i rucl1 repuhlikańsko
ludowy. Zdecydowanej porażki doznała
grupa radykałów ~połecznych. która po'tl
rządami konstytucji z 1875 r. była stale 11
władzy. raz sprz1·mirt·zająr się z lewicą. Io
znowu z centru 111 i prawym· skrzydłem
przeciw lewicy.
Naród francusRi potępił w ten sposób
· chwiejność polityc.:ną tego stronnictwa.
które w dużym stopniu icst odpowiedzialne za katastrofę Francji w 1940 r., jak
i za politykę ustępstw wobec Niemiec w
Monachium i przed :1Io11achium.
Na widowni życia politycznego .Franrji
powojennf'j mocną ~topą stanął ruch rPpll·
blikań ko-Judo" y. któremu warto po~wię·
cić nieco więcej miejsca.
Dziej!' tego ugru pow ani a po li tycz11rgo
~;ęgają roku 192-1. kiedy to powołano do
Ż)'cia ~tronnicl wo demokratyczno-ludowe„
Tw.ó rcami jego byli działacze katolicko·
społeczni o tendencjach wybitnie· postępo·
wych. Celem stronnictwa demokratycznoludowego było oddanie „w służbę demo·
kracji sił społecznych, zawartych w katolicyźmie i wszczęcie walki z sekciarstwem
stronnictw lewic;owrch oroz ze złudzenia
mi partii skrajnie prawicowych".
Po upadku Francji masy katolickie, bę
dące 11od wpływami: stronnictwa ludowo·
demokratycznego przystępują łącznie z SO·
cjalistami i komuni13tami do walki zarÓw·
nc z najeźdźcą · germańskim, jak i kola·
boracjonistami, _z grupowanymi wokół Pe·
tain'a i Lavala.
W roku 1944 r. po wkroczeniu Cło Fran•
cji wojsk sprzy~ierzonych i wojsk de
Gaulle'a ludowi demokraci połączyli się z
grupą polityczną, zwaną „Młoda Republika", organizując zręby ruchu repuhlikań
sko-ludowego, któremu patr~nował generał de Gaulle.
Po zakoriczeniu wojny docliodzi do cosię

<.zych i kontroli rzqdu P.~ch repubJikati·
sko-ludowy popierał usilnie swoje wuio,ki, które miały na widoku ustanowienie
\1 e Francji senatu, jako hamulca dla zapę·
clów jedynowładczych izby posłów.
Te "szystkie po prim ki ruchu reµuhlikańsko-lud,owcgo były stale odrzucane
przez zblokowane partie: komunistyczną i
S(lcjalistyczną, które doprowadziły wresz·
cie do uc4walenia opracowanego prze.t nie
projektu nowej knnstytucji na poi:;ierlze·
niu Zgromadzenia Konstytucyjnego. Pro·
jekt ten przyjęty został 308 /!"los:.mi komu·
nistów i socjalistów. Prz!'ciwko niemu ~lo5owało 216 posłów z ruchu republika!1sko·
ludowetro i innych mniejszyd1 ugrupowań.
Proje!ctowa~a przez socjalistów i komu·
ni.•trfo.· f rn11rn.~l:irh konstyfllcja nie U·
wzglęJnialaby :u pełnie za.rnd-y podziału
władz. uświęronej od rzasów Montt>skiusza w teorii i prahtyce konstylucyjnd
Francji i innych pańuir fo•ir.ta. 11 gwarantującej 1uuistu:u stałość i równon·agę. jed·
nf'stre za/i s1rol1ody obywatelskie.
Nowa konstytucja 8o·c.ialistyczno.kumu·
uistyczna wyposażyła. jf'dnoizbowy parla·
mr.nt w pełnił' władz) zarówno u~tawo
dawczej, jak i wykonawczej. Parlament
tEn. zwany Zgromadzeniem Narodowym,
nie tylko miał wybierać prezyden,ta repu·
bliki, ale desyp::nował również szefa rządu.
prezesa rady ministrów. Przewodniczący
Zgromadzenia Narodowego zutępowa~
1
miał z urzędu prezydenta republiki w ra·
zie jego śmierci. lub clymisji. Stawał się
on premierem w momencie rozwiązania
Zgromaclzenia Narodowego.
Zwykła uchwala o votum nieufności dla
rządu powodowała natychmiastową jego
dymisję.

Przy takim u!troju konstytucyjnym n~j
wi'ększa partia lub grupa zhloko'\ anyrh
partii posiadałaby . całkowity wpływ na
~ szystkie agendy państwowe, a faktyczna
władza, w państwie znalazłaby się w rę·

cięstwo odniosą ugrupowania po~lępowe, m1 świata.
1:.1e lewicowy socjalislyczuo·komunisl) rz·
Pragnąc poznać ~runlownie przeciętne·
uy nie mają żadnych szans realizacji. Zwy· go Franc1:za od strony jego przekonnli i
kach kierownictwa jednej, czy p<1ru zhlo- nastawienia polityczno · społecznego uic
1-.o,\ anych partii o pokrew.nej ideologii.
prz~' ldadajmy zhyt wielkiej wagi do wy·
Stan taki doprowadziłby wkró~ce do pC1wiadan) eh przez niego krzykliwych haJ)ktalury jednej partii. Dyktatura zaś seł radykalnycl1. Jest to zazwyczaj raclyjt'<lnej partii prowadzi zawsze i nie11chro11· kalir.m werbalny. pozorny, radykalizm.
r.ie do likwidacji ustroju demokratyczne- wynikający raczej z przyuależno~ri
for·
go. '\'iezmordoirana 1t·alka ruchu repu· malnej do pewnej partii. mz
z nawyku.
Uilrn1isko·ludowego :: projektem nou:ej głf'.bokiego przekonania i chęci stosowa·
l•onstytucji doprowadziła w dniu .5 moja nia go w codziennym
życiu.
1946 r. do pełnego zu:.vcięstu:a zdrowwh
· Pamiętajmy zatrsze. że pełni rempera·
horcepcji demokratvc::;;nego u,ętroju ll'P
mentu Francuzi podobni sq do rzodkiew·
l"rancji. lF dniu 5 maja 1946 r. 10„~00.000
ki. lct(mt z ze1rnqtrz tył/oo jest mocno czerFrancuzów i Francuzek .11: głosou·aniu lu1t·ona. ale gd_v się jej 11kórkę zdrapie nadow~·m przeciirstaidło się projektowi 110·
tlmiemy się na Mały kolor. ·
wej konstytucji, a 9.300.000 gło.~01rnło za
Może żaden naród na kontynencie nie
jej u:proH:ndzeniem w ż,·cie.
jest
tak konserwatywny. jak właśnie FranChłopi francuscy. rzemieślnicy. drobni
cuzi. Brzmi to ..iak puadoks, a jednak
1 średni kupcy, przemysłowcy, którzy ata·
tak jest. 1\lawet typowy komunista fran:rnwią fundament państwa we Francji ·p;lo· 1
cuski.
nie mówiąc już o socjalistach, jest
311wali przeciw nowej konstytucji. Ich
w gruncie rzeczy z ducha• małym rentiez<lrowy sens i dojrzałość polityczna oraz
r:·m i zwolennikiem wygócl i przywilejów,
f,łębokie przywiązanie do sv. ohóJ obywatelskid1 zaderydowaly w pierwszym rzę· które tlaje własność prywatna.
K'Jhieta, która we w,;zystkirh prawił'
rlzie o zwyrię·twie ha!'l"I mchu repuhli·
kańsko-luclowego, występującego zdecydo- krajach Europy, a nawet i innych pę;.
wanie przeci\\ ko nowemu ustrojowi. ktÓ'ry dach świata miała od dawna zagwaranto·
zaprojektowali Francji komuniści i socja- wane prawo głosowania, nie miała tego
liści.
prwa właśni-:: w tej pozornie postępowej
W dniu 2 czerwca b. r. odbędą się we Francji. Po raz fJiert~szy Francuzki wzię
Fr::.ncji nowe wybory do Zgromadzenia ł,· udział w głosowaniu dnia 21 październi·
Kc:rnstytucyjnego, które tym razem, przy- ka 1945 r .•W <Jniu 5 maja 1946 r. fruncu·
puszczać należy, opracuje i uchwali pro· ska kobieta prz~·czyniła się w . znacznym
jekt nowej konstytucji, odpowiadający ży. i.topniu do obalenia nowej konstytucji, ::a·
częniom olbrzymich mas narodu francu· proponowanej przez blok socjalistyczno·
skiego i cła solidne podstawy pod budowę komunistyczny. Prasa komunistyczna upaństwa francuskiego naprawdę demokra· trzymuje, że kler francuski wywarł duży
tycznego.
-wplyw na decyzję wyborczą kobiet. Cz-y
Kto v.na trochę lepiej i gmntowme1 ' tnk było, czy i)laczej, faktem jest, że koFrancję i Francuzów, ten nie ma żadnych bieta francuska nawet ze sfer robotniczych
wątpliwości, co do clalszee;o rozwoju sto· jest racze.i konserwalyw11a i mało wraż]j.
sunków wewnętrznych we Francji. Ani re· wa na radykalne hasła partii marksistowskich.
1 iym skrajnie prawicowy, ani ustrój skraj-
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TADEUSZ CARCZY!VSK/

Dro~a do uzdrowienia

Ostatni.a sesja K. R. N.-u wniosła w żySzkoda to wielka. Oskarżenie o reakcy·j. ni·zo:wana. przemysł musi być cłochodowym.
cie
społeczeństwa cały szereg pozytywnych ność może b:v.ć bardzo cenne, jeżeli na po- rolnictwo musi odżyć w całej pełni, tran·
ra.z wyraźniejszych rozdźwięków między
ruchem republikańsko-ludowym. a partia- wartości. Ogłoszenie budżetu świadczyło zytywnym przykładzie wskaże w czym się sport musi wvkonać swe zadania. obywatele
mi marksistowskimi na tle programu re- o tym. że kroczymy po drodze uporządko- ono wyraża i jakie poćiąga nastepstwa. Bez muszą być zdrowi, mieszkać w czystych d()·
f orin społecznych i politycznych, które na- wania stosunków gospodarczych, Uchwale· tej logiki. bez opracoł;ania problemu oskilr- mach i mieć swój budżet pokryty.„ to wszystnic referendum, formy nieprzewidzianej na- Żenie staje się tylko błahym, krzykliwym ko musi być wykonane niezależnie od teg0
leży wprowadzić we Francji.
jakiej barwy jest rząd. Dobro kraju jest
Wobec programu partii komunistycznej szą konstytucją, było do pewnego stopnia frazc~em.
i socjalistycznej masy Francuzów, przy· „rewolucją". -:Vyst~pienie min. ~~dkiewiParlam!'nt-a K. R. "ł. mimo swej gene· ważniejsze od ambicji rządzenia. Nie wolno
wiązanych clo instytucji własnofoi prywat- cza dotvczylo ied~eJ z ,naszych na1w1~kszych iy jf'st .i"Jnak tymc ;·sowym p~r' - rnrnt"rr.
stać na stanowisku, że ważniejsze jest spra7
nej i zasad ideolo1rii chrześcija1iskiej. oraz bol~czek - bezp1eczenst:va. w kraiu. tego jest wychowawcą społeczeństwa. Rozważa wowanie władzy. Za często słvszvmy słowo
s:wobów obywatelskich, ogromadziły się konu~cznego w~runk_t: kaz~eJ o~budowy.
nia parlamentu wielokrotnym echem rozcho- .,my", za rzadko kra.i i naród. Z . oskarże11
wokół programu ruchu republikańsko-lu
- Niestety ~t~1erdz1c _musimy, .z~ w stosu1_i- dzą się po kraiu. Zapytaimy sobie. jakie ni„ hllflnje się pro~t·:>mll pozytywne:f.O .
dowego. który w wyborach października· ku do wagi 1 powagi zagadn1en, dyskusia echo rozeszło sie po ostatniej sesji? O czym I Nie znaczy to wcale, byśmy oceniali siewych uhiegłego roku uzyskał 1ć12 mandaty była bard.za. bl~da. Wyżycie się mów~ó~ rozmawiali oby,·vatele po przeczytaniu spra· bie· jako dobrotliwych aniołów. fachowych
do z~romadzeuia konstytucyjneirn.
było wyb1tme Jednostronne. Punktem cu;z- wozdań? Ani o budżecie, ani o referendum. cierpi"tników. dalekich od myśli sprawowaPrzehieę; kryzysu rządowego, który wy· kości nie była krytyka poczynań, brakło ani o bezpieczeństwie ... rozmowy dotyczyły ' nia władzy my tylko uważamy, że spór
nikł bezpośrednio po wyborach paździer· przewa~nie grunt?wnej .analizy, prześlizgi- wvłą:cznie ty'l,o jedne$l:O tematu: co nastąpi o to kto b~dzie gospodarować w zagrodzie
n!~.-.wych, jak i kryz~· su rwrlowe1:ro. jaki wano się po pow1erzch01 spraw trudnych obecnie po 1d11 atakach na P. S. L.?
nie moż.e doprowadzać do podpalenia gomia l miPisce po us tanieniu cle Gc:ull<''a ze a doniosłych - punktem ciężkości były
·
spodarst·wa. Dobro obr,'\·ateli, należących
Przeci~lny obywatel uważa, że coś się d'o stronnictw bloku , jest dla nas taką sam:i
~I ::Jno1•riska szefu rządu. wykazał dohitnie. oskarżenia przeciwko P. S. L. wypowiadan!:
·
dzieie, coś niezmiernie ważnego. skoro możjc:k \1 j,..Jką rolę o(lgrywa w życiu politycz· z mniejszą czy większą swa d ą, z mnieJszą
troską jak dobro obywateli należących do
nYm Francji ruch repuhlikańsko-łuclowy. czy większą pasją. Jaskrawość tych wystą· na było pomija_iąc wszystko na jednym P. S. L. Nie zapominamy o tym, że jesteśmy
·
tylko skoncentrować ówagę.
Partie marksistowskie nie były zdolne u- pień przygasiła istotną barwę zgroma d zema,
jednak jedną rodziną, kłótliwą ale jedną.
tworzyć rządu same. ani w pai!dzierniku zepchnęła kierunki myśli na ,nieprzewidziane
Sądzimy, że dobrze byłoby za~rócić z t~j
Gdy na marginesie budżetu nasuwają nam
l Q-1.;l. ;ini na ooczątku hieżacf'go roku, chyba tory. Zagadnienia przemieniły się w d1ogi. P. S. L. ma powody wierzyć, Że .resię myśli. że gospodarstwa rolne w budże·
cl oć mi:iły w Zgrf'macheniu Konstytucyj. c,dskocznię walki z dużą szkodą dla ogółu prezentuj, zna<;znie większą część społeczeń
''"l'l \\ iPb:rnśf.. \V takim. czy innym u- Przegląd prasy z tych dni potwierdza ten stwa, niżby to wynikało z jego udziału we t<lch Ministerstwa Bezpieczeń,stwa i Obrony
Narodowej - to niepożądana inowacja k t „J : ·„ · ~·t ruch r e onhlikańsko-ludowv mu- pogląd. To co_ ~ajsilniej
1l·
pod~reśl~nc, wszelkich władzach. Stąd wierząc równiel:. krytyka ta ma leż S\~·ą wymowę polityczną .
~· 1 l - ,;~.~ nor„„s ne mirji;ce w życiu powo·
na co naimocmeJ reagowała sala me m1al'l ze zachowaniem swoim wpływa na ro~ taw~ \Vypoczy1:kowe wille rozdawane hojnie Min i.
j~ 1' • Hl fi\..„~l"iL
nic w~pó.lnego z meritum. Przeciętny oby· ] społeczf'1~t -.•,«1 zachowuje spokój i umiar.
I ni" t: lkn 1>rzy tworzeniu rządu rncl1 watel studiują sprawozdania mógł łatwo Ten sr,olu.; ; ohowi1Jzuje ka7.dego. kto ma sler:,;lwom. Urzędom i organizacjom powinny być w jednym roku pod zarządem Min .
rr n··' .]i 1· ~1,~ko ln(!owy odegrał poi-. a·i.ną, dnjść
do wniosku, że nad problemami na· poczuC"ie od p owiedzialności. Różnica npa- Zdrowia. Ta my~] jest krytyką chaotycz·
j1· · 1: „;„ ,l,..rydnin::ą rolę. Odegrał on tę
~zego życia posłowie przeszli lekko do po· trywań nie może nam przesłaniać faktu, że ności polityki obd arowywań. Taiemnic.zość
ro!" r:t• ·· ni n"~ w to\n prac nad nową konrządku dziennego po to, aby rozjątrzyć i tak wspólnie mu~im:v iść po drodze uzdrowienia listy zasłużonych ·wielokrotnie była podnost~· ; • n)~.
Zgł a szane przez ruch repuhli·
już dostatecznie zaognione ·stosunki.
stosunków. Praca musi być rozumnie zorga· szona bezskutecznie. Gdy dopominamy si1;
kal18ko-ludowy liczne poprawki do pro·
1
1111111111111111111111111111111111•..,
. . . •111111111111111i111111111c1 o szczegółowe sprawozdania z tego jak są
111
jt-ktu nowej konstytuoji, opracowanego 111111111111111111111
dzielone różne dary i przydziały, to zdaje·
przl"z zblokowane partie marksistowskie,
my sobie sprawę, że odpowiedź nie jest la·
rniałv na edu wyposażenie pa11stwa fran·
twa. Jednorześnie wYohrażamv sohie. Ż<'
cu5l. ; "~..., w t ' lrn ustaw!' 7.'!'S?rlnicza. ustroprzez po~lawienif' pyta11 roś \~nosimy tln
j r.-• , ' ' : .. ,i,y ztfolna h~ł,: ]) zagr·nran- 1
.
'
I
życia publicznego. Nawf'l "tcr1y. kif'.~~ nil"
te•„„,: jgc'~o• t ce n•vlrwść i pratro wlasno·
otrzymujemy odpowiedzi.
miaro (la.inf'
ści µryu:ot 11e,i. tal. ffysoko cenione prze::.
cz)·nniki zast:mawiają się naci tym za·
11tl1S\' I rr·~ n„ .!,; p r p opóv:. rzcmi p§[ni !rów.
!!.itlnif'niem. Wirrz,•my, ie hod a i c-,e.
dro 1.n'·"'1 i .f r„ , l!'; „ 1, nrzem,vslou:róu:, a na·
e~iowo rewidują SW~ ~etody pracy.
tt et rol " tnihów: 2) dać rzqdowi silne podmoże ważniejsze od naszeĘ_o politycznego
.stawy :dadzy; 3) pa.rlament zaś ograniczyć
sukcesu.
' · ' ··· ~
Wo jego właściwych _atrybucji uata.wotla~
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S ądzimy, pisze „Gazefo Ludowa", że rychły ludowiec pochwalał terror w walce politycznej.
Po gromach rzucanych na PSL podczas ostatniej sesji KRN i po dość ni2udanej próbie, pod· p1 o ces publiczny wyświetli prawdę i pozwoli Dzieje ruchu ludowe~o nie znają wypadku, by
jętej przy okazji pochodów pierw~zomajowych rozpoznać i ocenić wartość tych zarzutów. Zna- morderca nie zo3tał przez ludowca nazwany po
w p~asie przodujących w koalicji rządowej stron- my już część materiałów, które przedłożone na imieniu, tak jak trzeba, mo;-dercą, tylko dlalenictw nagle zapanowała na nasz lemat cisz:i. ptocesie, napewno w innym świetle przedsta- J!r. że dok1many mord miał podłoże polityczne.
Owszem jak najkate~oryczni<lj każdy mord po·
Jeszcze wprawdzie w przecldzie11 uroczystości wią całość sprawy.
przez tępiamy i tym bardziej nie pozwolimy nikomu,
ogłoszonych
materiałów,
Według
pierwszomajowych wicepremier Gomułka u,Gazetę Ludową" dzisiaj można JUZ stwier- l:;y parna.wiał nas o współdziałanie z mordercaważał za potrzebne ostrzec PSL. przcmaw'~.jąc
na akademii w Romie, że stosownie do krym- dzić na temat zarzutów, stawianych przez or- mi i zbrodniarzami.
„Glei; Ludu" słusznie pisze, że bandytów i
skich i poczdamskicli uchwał prawo rozwijsnia gana bezpieczeństwa naszej organizacji grólegalnej działalności w Polsce mają tylko partie jec.kiej, że nie prawdą jest, jakoby u prezesa morderców, sprawców kainowych zbrodni naantyfaszystowskie, jakby ktokolwiek w kraju 7.arządu gminnego PSL gminy Jasieniec Mi- leży zwalczać i tępić wszędzie gd7.iekolwiek się
czy za~ranicą mógł ·rzeczywiście uwierzyć, że kołajczyka znaleziono 27 min. N;:!omiast pra- znajdują i że każdy, klo strzela do Polaka, kto
wdą jest, że były to zapalniki do min i ż-e zna- bierze udział w napad;ich rabunkowych. musi
:i: takimi ostrzet.eriiami występować można, czy
należy wobec PSL, którego historia w czasie leziono je u syna jego lokatora, r.ie mającego ponieść konsekwencje swej działalności. My
drngiej wojny światowej to historia walki zbroj- nic wspólne)!o z PSL. Przyglądniemy się ar- tak samo za ohydę i hańbę uważamy takie wynej ludu polskiego z faszystowsk!m zaborcą, kuszom rzekomo nielegalnych wydawnictw, p~dki, jak ostatnio zamordowanie 12 osób wra·
i~szcze przez parę dni po świetnie zor1a- które okażą się rozkazami rozwiąwjącymi AK caiąc ·eh z uroczyści (;więta Zwvcię5lwa we wsi
n1zowanych pochodach prasa zblokowall.a usi- i zawieszającymi jej działalność. Zobaczymy a- Lttbiel, powiatu pułlu~kiego, alb1J podstępny
p:zeciw pań- mc;rd, dokonany na dwud7-iestu pat"J żołnierzach
łc.wała nam wytykać naszą, doskonale dla nonimową ulotkę skierowaną
wszystkich zrozumiałą abstyn encję w święcie stwu, jedną jedyną, znalezioną w sekrelaria- pc,\skich ną dzikich pol"ch pod H!t1bies1owem
pierwszomajowym, jeszcze w ciągu kilku dni re- cie powiatowym PSL. Okaże się ona wierszem i t"k samo bolejemy nad tymi ponurvmi faktami.
Nie wa!tamy się ani na moment powiedzieć
daktorzy PPS-u i PPR-u przypominali sobie z nadesł~oym do sek:etariatu przez pocztę, jak
lubością. kto wie, czy nie przez ich redakcyjne b się dzieje w Warszawie i w całym kraju, fo gdvby zbrodniarz ukrył się w naszych szesamochody wiezione kukły niektórych naszych ŻE: do redakcji, urzędów i instytucyj doshr· re::~ach, należy go z nich jak najprędzej wyciągnąć i ulokować tam ~dzie miejsce ;est dla zbro.
cza poczta ulotki nielegalne.
wybilnych mężów stanu.
Co się tyczy powiatu Włoszczowa, to wia- ddarzy, tak samo gdyby ukrył się w szeregach
Pr.a,,sa czwórprzymierza pozostałych naszych
partyj demokratycznych ku niemałemu zdumie- domo ni:m jest, że wiceprezes PSL w tym po- pr7.eciwnej nam partii politycznej, co jest rze·
niu opinii publicznej nie podjęła prawie zupeł· wiecie Bolesław Skóra, ukrywający się rze- czą równ.ie dobrze możliwą, trzeba go też sfamnie jako argumentu na niekorzść PSL, inlere· komo obecnie przed władzami jako przywód- tt'\d wycią!!nąć i te'ż ulokować tam gdzie się
sującego oświadczenia londyńskiego „Times'a", ca grupy terrorystycznej był kilka miesięcy znajdować powinien.
Przyjmujemy z zadowoleniem c,świadczenie
o którym całemu światu wiadomo że opinię je- •temu aresztowany. Działacz len, Jako lojalny
g.-; należy brać poważnie, a który przy okazji . cbywalel zwolniony został z zarzutów i z or~anu naczelnego PPR-u, że w Polsce jest
r«zwjjanych na niedawnej sesji KRN podjazdów . więzienia po czym na terenie powiatu praco· miejsce dla wszystkich demokratów i że nikoprzeciw PSL-owi ocenił n~szą sytuację wew· I waJ zupełnie legalnie. Za wiedzą władz prze- m11 w PPR-ze nie sprawia radoś.:i fakt, że w
wóch powiatach musiano rozwiązać organizacje
nętrzną w ten sposób , te według przypusz- prowadził się P· Skóra na tereny zachodnie,
„jedne~o ze stronnictw wchodzących w skład
czenia warszawskiego korespondenta tego wpły- gdzie legalnie żyje i pracuje.
koalicji rządowej". Chętnie przyjmujemy do
wowego dziennika koalicja rządowa w Polsce
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PSL" zagranicą, którzy wedłu"
przepro- ,,protektorów
· procesów są d owyc h , z k Łóryc"L spo- sio·,„ ,,Głosu Ludu" - są ,,niebywale czuli 1'e-6
me zo.s t a ł b yna1mme1 użyty przez nich w ic!t. wa d zenie
d 1: IszeJ grze po 1itycznej przeciw PSL-owi.
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łeczeńslwo będzie mogło dowiedzieć się całej śli chodzi 0 dobro Stronnictwa p. Mikołajczyka".
Wprost przeciwnie. po drugiej stronie ba prawdy.
Ale mimo to wszystko jednego nie ,rozumie·
Wracając do reakcji ,,Głosu Ludu" na temat
rykady na.stąpiło nagle jakby jakieś otrzeźwie·
nie, czy zmiana planów, choć kto wie, może Grójca i Włoszczowy, śpieszymy :z.apewnić or• my. Jak można kogokofwiek poza NSZ-em ohar•
g;;n PPR-ru, że i my uważamy przywróce~ie bez- czać odpowiedzialnością za czyny NSZ-etu,
to tylko jest zmianą taktyki.
·W katdym razie nawet zawieszenie przez or• pieczeństwa -obywateli w kraju Zd najpierws7-e obarcza,ć przed rozprawą sądową, która prze·
gana bezpieczeństwa działalności naszych za- i najdonioślejsze zadanie chwili ; że nikt z cież polo jest chyba żeby wyjaśnić prawdę i
rzadów w Grójcu i Włoszczowie i zarzuty czy- PSL-u nie jest także przeciwny likwidacji ban• pc;kazać przed światem dowody, a nie z~rzuty.
nione naszym tamtejszym działaczom, że współ- d).tyzmu i uilieszk.odl~wienia zbrodniarzy, ki?- 1 Zarz;icać ~?żna .bardzo dużo.', często :e~nak
dzidaTi z bandami WiN-u, czy NSZ-etu„ nie ru1ących kulą w p1ers1 brata tylk'l dlatego, ze · znaczme mniej mozna udowodmc. Poczekajmyż
wywołały, jak dotąd przynajmniej, w prasie zblo- jest wyznawcą innych poglądów politycznych. więc z tym huczkiem do sprawy sądowej. Niech
się te sprawy wyjaśnią. Po wyrok;i sądowy~
kowanej nienawiści do nas, czy chęci oskarża- Dzieje ruchu ludowego nie znają wypadku, b
nia o kontakty z faszystowskim podziemiem, ludowcy stosowali terror jako broń polityczną. będziecie mogli nas atakować o wiele lalw1e1.
Albo my was~
choć zarzuty takie bardzo lekko ~tawiano nam Dzieje ruchu ludowego nie znają wypadku, by
jeszćze wczoraj.
1
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Zawsze tak zawzięcie nas ataliujący ori!an Hi:
naczelny PPR-u, „Głos Ludu" wystąpił na te·
:tr:al Gróica i Włoszczowy z prawie umiarkowanym arlyitułem, z którego tezami można byłoby
w całości się zgodzić, gdyby była całkowita
pewność, że fakty podawane przez organa bezw niedzir.:lę 26 maja i w ponieddałek 27 maja b· r.
pieczeństwa, jako motywy rozwiązania naszych
w sali konferencyjnej P. S. L. przy Al. Jerozolim~
Warszawie
w
orl!anizacyj na terenie dwu tamtych powiatów
się pQsiedzenie Rady Naczelnej P. S. L.
odbędzie
85
Nr
<ikiej
•
całkowicie odpowiadają prawdzie.
Początek obrad w niedzielę - 26 maja o godz. 10 rano.
.,Garnta Ludowa", pisząc o zarzutach, stawianych naszym organizacjom grójeckiej i wło·
Porządek dzienny:
szczowskiej przez organa bezpieczeństwa, przyz poprzedniego posiedzenia i uchwa.
protokółu
Przyjęci"?
1.
tacza iednocześnie fakty, które dla sytuacji na
lenie regulamin11 R. N.
tamtych terenach są bardzo charakterystyczne.
2. Zagajenie Przewodniczącego R. N.
,,Gazela Ludowa" podaje, że kilka tyl!odni temu prezesowi powiatowemu w Grójcu, p. Szew3. Referat Prezesa ·stronnictwa o sytuacji politycznej.
c,ykowi .,Głos Ludu" uczynił zarzut. jakoby
4. Sprawozdanie z działalności N. K. W., Klubu Poselskiena komisji° micdzyparlyjnej miał oświadczyć, że
Głównej Kom. Rewizyjnej,
i
c!o
,,tylko do wyborów się z wami cackamy, a po
5. Dyskusin i wybór komisji polityczno-redakcyjnej.
wyborach was spławimy. Po prostu dostaniecie
w ciapę i koniec".
6. Sprawa wykonania uchwał Kongresu.
7. Sprawa Swięta Ludowego i 50-lecia Stronnictwa.
Trzeba lojalnie przyznać, pisze . Gazeta Lu·
de.wa", że komisja międzypartyjna w dniu 29
8. Zatwierdzenie regulaminów P. S. L.
marca br. w obecności członków PPR, PPS,
9. Wnioski i rezolucje.
PSL. Wici ZNP i Gminnego Komitetu Opieki
Ze względu na niezwykłą wagę spraw będących na porząd
Spolecrnej sprostowała to kłamstwo. Okazał:>
ku dziennym w związku z ogólną sytuacją - obecność wszysts!ę bowiem w świetle prawdy, że na an!umenly
prezesa Szewczyka., że wicepremier Mikołaj
kich Kolegów Członków Rady Naczelnej uważam za konieczną.
czyk kilkakrotnie oświadc1vł że i po wyborach
W posiedzeniu wezmą udział także zastępcy członków R. N.
musi być w Polsce rząd koalicyjny, członek
oraz posłowie Klt.Ibu P. S. L., członkowie Głównej Komisji RePPR Konstanty Pielruszyn wyraził się w te sło~
:,H~j i Głó\vnego Sądu Partyjnego.
wiz;
wa: „Do wyborów będziecie nam obiecywali a
po wyborach dacie nam w czapę i koniec".
Z ludowym pozdrowieniem
„Gazeta Ludowa" podaje, że mimo ciężkich
Przewodniczący Rady Naczelnej
warunkliw organizacja PSL w grójeckim rozwi(-)Dr. Władysław Kiernik
jała się bardzo intensywnie, tak, żn organa bez·
pieczeństwa w dniu rewizji zastały w powiało·
wvn lokalu PSL kartotekę ze spisem przeszło .• u~Htti
4800 członków w tym 4600 członków ze wsi i
h .G .
k
k
h
około 200 członków z. miast. Skład społeczny
1e1s . JUWersyt. l' anowego w zycac I ac1
wykazuje 88 proc. chłopów, 10 proc. robotni- Zjazd b. Słuc .
Po wznowieniu działalności Uniwersyte- mie Zjazdu szczegółowym zawiadomimy w
ków i bezrolnych, oraz 2 proc. inteligencji.
1
p
Ciężkie życie organizacji PSL w grójeckim
uwidoczniało się w tym, że wielu działaczy lu· tu Ludowego w Gaci, P· rzewors ~, zwy- prasie.
Prosimy przy tym wszystkich Kolegów
dc. wyc!t było terroryzowanych i napadanych czajem odbywanym corocznie przed wojną
przez bandy NSZ za przynależność do PSL i pragniemy w tym roku po raz pierwszy po i Koleżanki o natlsyłanie swoich adresów
i krótkich wiatlomości o sobie i znanych
dl'iałalność polit) czną. Pobici przez te bandy wojnie się spotkać.
W tym celu wyłoniony został komitet s11bie Kolrgach.
byli Jal:ubczyk Piotr z Wilczego Targu, gmina
Belsk, Żólc'k Franciszek, Skorupslu Stanisław i
Specjalnie prosimy o wia'clomości o KoLipiński Józef z Małej Wsi, a Krzyżanowski przy kierownictwie U. L. w Gaci, kt6ry
Waclnw z Lipin ;:al!rożony pobiciem musiał u- projektuje na 16 i 17 czerwca br. Zjazd na ltgach, h~·łych wychowankach chrzestnyd1
'7:ioi, którzy w czasie wojny zgi·
z Szyc
Górce w Gaci.
ci~ ' , : re swel!o domostwa.
Za Komitet:
Wobec tego, że za~inęła księga adreso- 1H;li.
Ob ?c~ie ca la organizacja PSL w powiecie zaBolesław Dejworek
!:lrla oo:krrż;ma. o współd7.i<ił,ri~ ~ terro.u~ty- wa zawiadomień osobnych wysyłać się nie
· d · ·
· · ·
p .
c'7nym podz1~:r.:~m, kolp~rhź nie.q\alnei lite- I:; d .
U. L. w Gaci, p. Marko".''
ratury prz::chowywanie brnni palnej, min, gra-1 -ę zie. • ~os1my n leJSZ~ zaw1a om1eme
koło Łańcuta.
traktowac Jako wystarczające. O progranałów.
1
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Niedziałkowskiemu

Na polanie śmierci w Palmiracli o'dl}yl
się d. 12 b. m. pogrzeb ś. p. Mieczysława
Niedziałkowskiego, · przywódcy przedwo·
jrnnej PPS i naczelnego redaktora „Ro·
botuika·•, zamordowanego przez Niemców
cinia 21 czerwca 1940.
W uroczystości żałobnej wzięli u'dział
reprezentanci władz państwowych (wiceprezydent Szwalbe imieniem KRN i premier Osóbka-Morawski imieniem rządu),
delegaci niektórych partii politycznych i
licznych organizacji i stowarzyszeń. Było
dużo sztandarów i wieńców. Z ramienia
PSL obecny był prezes, wicepremier Mikołajczyk oraz przedstawiciele naczelnych
władz Stronnictwa, z okolicy przybyły delegacje miejscowych kół PSL z zielonymi
sztandarami.
Również nie- zabrakło sztan'clar'ów Zw.
Młodz. Wiejskiej RP. Wici. Było ich czte·
rr, a wśród nich przekazany przez Komendę Główną Wiciom sztandar Batalionów
Chłopskich.

-

Delegacja wiciowa złożyła o'd Głównego
Zarządu piękny wieniec z napisem:
PRZYMIERZA

„BUDOWNICZEMU

CHŁOPSKO-ROBOTNICZEGO -

ZEK

MŁODZIEŻY

:WIEJSKIEJ

ZWIĄ·

RP.

WICI'\
Napis ten wyrażał najistotniejsze 'dą'że
nia ś. p. Mieczysława Niedziałkowskiego,
który był gorącym rzecznikiem porozumienia chłopsko-rohotniczcgo.
Imieniem „Wici" wygłosiła przem'ówieoie sekretarka zarządu głównego Maria
l\laniakówna, składając hołd pamięci, pra·
c:y i wysiłkom temu szczeremu demokracie, gorącemu patriocie, jakim był Mieczysław Niedziałkowski.

Nad grohem Niedziałkowskiego umiesz·
czono napis: „Wielkiemu bojownikowi o
sprawę Polski i robotników polskich, redaktorowi Mieczysławowi Niedziałkow5ki('rou, Armia Krajowa - grupa Kampinos~'.

P. wiceprezydent Szwalne, ktbry przy·
był w towarzystwie małżonki ś. p. Nieclział
kowskiego, przemówił krótko i udekoro·
wal trumnę najwyższym odznaczeniem
państwowym, krzyżem Grunwaldu I kla-

sy, a p. premier Osóbka-Morawski medalem „Zwycięstwa i Wolności''. Wirepremier Mikołajczyk wygłosił nad
c;lwartą mogiłą przemówienie następujące:

dziś zło
l\1irrzysława Niedział

W imieniu PSL przyrhodzimy
zyć hołd

pamięci

kowskirgo. nieugir,trgo ho.iownika o niepodlridość Polski i swobody ol1ywatclskie
w kraju .
Pamiętamy Cię z ław poselskicli. kie'dy
swym krasomówstwem, nieodpartą argumentacją i płomiennym porywem zapalałd do walki cały naród o panowanie prawa, wolności i sprawiecniwości społecznej.
Dziś zaslanawiamy się. dlaczego na tym
cdludziu znajdujemy Twe szczątki, i naj·
prostsza się na to ciśnie odpowiedź: obok
sporzywają prochy Macieja Rataja. Sprzę·
~ły się Wasze losy po śmierci, jak były jednością i harmonią za życ;ia. Obaj rzuci·
lifoie się ocl pierwszej chwili w wir walki
Obaj. przedtem tytani slo· ·
i okupantem.
wa i pióra przekuliście słowo w rzyn wal:
ki. W róµ: wyrwał W as z pośród żywych.
Wir1hiał kogo wyrywa i skazuje na. zagła
dę. Wyrwał spośród żywych dwóch gł?w
nych twórrÓ\v poclziemnej Polski, kt~ra
clanęla do bojlllod pierwszych clni na.iazdu
przeciw przemocy barbarzyi1skirh, hitle·
rowskich hord. Zostaliście tu obaj. Ale
Wasi towariysze i nasi koledzy poprowa·
chili walkę dalej i w tej walce nigdy nie
us ta li.
Śnijril' tu razem z Marszałkiem .Rata·
jem wRród tej zieleni drzew, rokroeznit
przyjdą tu towarzysze Twoi z czerwonymi sztandarami, przyj<lą koledzy moi z zielonymi po natrhuieme i myśl, po zapał i
wytrwałość na clroclze do rralizowania
tych iclei, którym shri.yliście. za które jJO·
marliiicie, a które narri zawsze były
wspól11e.

7.o~l:rnit'mY wit'rni irlrom. które 11io~łeś

I

~11 i?ln •·sym. krascmówczym słowPm. swą
p:·""n ; „:11ką, męczei'iską i bohaterską
!· Żegnaj nam i spoczywaj w spo-
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Z A G JX D N I E N I ·A GOSPODAR CZE
n"GMUNT ZAŁĘSKI

POD KONIEC SIEWOw·

iW normalnych wa~unkacll przedwoje~·
nych szersze kręgi społeczeństwa mało in·
te_rPl:lOwały się sprawą zasiewów • .Nie było
potrzeby. Zaraz po zbiorach rolnik obmy·
ślał plan swoich zasiewów na rok przyszły,
przede wszystkim nasiona
reznwował
i sadzeniaki na zasiewy, a resztą zarzą·
dzał w miarę potrzeb i możliwości. Gdy
U'łwet przewidywał trudności wyżywie
nia się rodziny, to potrzeby zasiewu sta-

wiat na pierwszym miejscu, bo tak rozumiał swoje zadania gospodarza-posiadacza
ziPmi. Ziemia musi rodzić chleb i dlate·
gtl musi być uprawiona i zasiana.
Wprawdzie i teraz na olbrzymiej więk
U:(Jfoi obszarów starych ziem stan jest po·
dolmy i spriiwa zasiewów opiera się na
jednostkowej zabiegliwości poszczególnych rolników, ale na Ziemiach Odzyska·
nych i w pas:.;ch wielkich zniszczeń wo·
jennych niezbędna jest zorganizowana po·
moc zewnętrzna. Można i należy tu pod·
kr1·'.lić, 7e główną przyczyną powszechne·
go zainteresowania i organizacji pomocy
nie jest bynajmniej dola samego rolnika,
lecz ogólne potrzeby aprowizacijne, będą·
ce przedmiotem troski społeczeństw na
po zniszczecałym świecie, a u nas niach w_ojenuych i masowych przesiedle·
niach - w sza.ególności. Ziemia musi TO·
d1ić chleb i musi być uprawiona i zasia·
. 1· · d
na meza ezme o tego, czyją jest własnośeią i jakie pożytki jednostkowe czerpać
z meJ będzie obecny właściciel lub użyt·
kownik.
Ta zol'ganizowana pomoc nosi u nas
k
·
miano a cji siewnej, zorganizowanej pod
C"gidą Mipisterstwa. Rolnictwa. W tej
chwili kończy się okres zasiewów na rok
l94.f,146 i warto podjąć próbę oceny osiągnięć tegorocznych dla tym lepszego przy.

decyzje Komitetu Ekono·
Niestety,
micznego Ministrów plan ten znacznie
zredukowały, a - opóźnienie dostaw UNRRA
zmusiło do dalszych ograniczeń i osta·
ttcznie zatwierdzony plan przewi'dy~ał
zasiew jedynie miliona ha i to w opartiu
głównie o zboze, nabyte od Związku Radzieckiego (90.000 ton), z krajowych bo-.
wiem zasobów Ministerstwo Aprowizacji
przeznaczyło ledwie 50.000 ton.
Weclług nadcho"dzących informacji, plan
ten hętlzie wykonany zdaje się z nadwyŻ·
ką, przynajmniej w zakresie zbóż i strącz·
kowych. Siiclzenie ziemniaków jest jeszcze
w toku. Mimo vykonania tego planu nie
ma powodów do zbytniej radości,· ńie cla
się bowiem powiedzieć, że wszystkie grnn·
ty orne b11dą uprawione i zasiane. Niestety, znaczne obszary nie będą zasiane.
Odłogować będą opuszczone pojedyńcze
gospodarstwa, rozrzucon~ po całym obsza·

rze starych ziem, nie lię.dą całl{owlcie
obs~ane tereny przyczółkowe i wiele resztówek, duże obszary zamieniły się w od·
logi na rubie.żach południowo-wschodnich
i największe tereny pozostaną jeszcze me
obsiane na ziemiach nowych.
Moina wprawdzie rozgrzeszyć się, że
całości nie podołalibyśmy i ze względu na
brak dostatecznej liczby ludzi na obszarach, zarezerwowanych dla repatriantów,
1 ze względu n.a brak bezpieczeństwa we
wschodnich częściach woj. rzeszowskiego
i lubelskiego, i ze względu na brak dosta·
tecznej siły pociągowej, ale najhardziej
jest przykre to, że pozostanie nie obsiana
część ziemi zoranej i uprawionej z powodu braku ziarna. A każdy tysiąc ton ziarna, zasianego obecnie, to kilka tysięcy
ton ziarna po żniwach, którego brak
i w roku przyszłym będziemy jeszcze dotkliwie odczuwali.

W związku z tym, po zako1iczeniu sa·.
dzenia ziemniaków, należy skoncentrować
jeszcze wielki wysiłek dla dokonania moż,
liwie największych zasiewów przedplonów
pod oziminy i ziemniaki roku przyszłego,
hy, mimo braku pogłowia zwierzęcego
i obornika, uzyskać w następstwie lepsze
plony zbóż chl1?howych i ziemniaków.
A jeśli zbraknie ziarna fobinów, należy
przynajmniej wykonać pod oziminy nie·
zbędne wcześniejsze podorywki i inne ro·
boty, odchwaszczające- odłogi. Traktory
aż do zimy winny bez przerwy pracować
na roli. To będzie kosztowało, ale na;
pewno się opłaci. Dotyczy to przede
w.szystkim Ziem Odzyskanych, ale nie na·
leży n:c. dostrzegać faktu, że w każdej
gminie znajdują się całe gospcicłarstwa,
a yrzynajmniej grm~ty, nie użyt.kowane
z powodu nieobecności właśCicieli. Tymi
g1untami należy się też zainteresować, by
i one chleb ro<lzily.
O niedomaganiach organizacyjnych te·
gorocznej akcji siewnej pomówimy oddzielnie.

STEFAN ŻAKOWSKI

Produkc·a sPiry usu w gorzelniach rolniczych

Gorielnie rolnicze były dotąd domeną wiP\r- ne i bez zrozumienia dzisiejszych szczególnie
Zagadnieoie produkcji spirytusu w gorzel11'.iach rolniczych jest w obecnym naszym ustrn· s<.ych gospodarstw, rozparcelowanych obecnie .trudnych, a organizacyjnie tak ważny.eh cza~<'.·w.
z opu·
ju zagi1dBieniem o zasadniczym znaczeniu pań- na zasadzie dekretu o reformie roln.;j G.:-.po- Korzyści, które Skatb Państwa ciągn!e
slwowym. Na ziemiach Polski obecnej mamy darstwa te same dostarczały gorzelni 5urowce datkowania spirytusu, dozwalają Państwowem11
2_400 gorzelni rolniczych, które z łatwofoą i wykorzystywały produkowany wywa: Wobec Monopolowi Spirytusowemu na właściwe i de·
produkować mogą 200 do 300 milionów lit:·~w zmienionych slosunków musimy teraz ~Jrzelllle stateczne opłacenie rolnika za surowce da~ta:
sp:rytusu, zaspakajając ·nie tylko potrzeby związać organicznie · z licznymi gospod'lrstwami crnne do gorzelni oraz ,na pokrycie kosztów
pi..ństwowego monopolu spirytusowego na cele chłopskimi i z nich osiągnąć potrzebne surowce produ\scji spirytusu.
Wyniki produkcji gorzelniczej w bieżącej
kc.nsumcji ludności, ale przede wszystkim ,lo· 01 az dla nich produkować paszę wnvaruwą.
·'o·
starczając dla potrzeb motoryzacji spirvtus n.1· Cia osiągnięcia tego podstawowego 1;e~u mn.;i kt.mpanii są aż nadto niewystarcz.ające.
pjldowy, dla przemysłu chemicznego konieczny być mały miejscowy rolnik przyciągni~ty do go. ściowo produkcja tegoroczna nie wie· e prze·
surowiec dla produkcji rozpuszczalników i naj- n:elni jako dostawca surowców, a więr. pr7~tfo kroczy 10.000.000 Itr. i daleko nie pokryje i·a.·
cenniejszych wytworów chemicznych. a hk2e wszystkim ziemniaków. Stać się to może po· potrzebowania spirytusu na cele ważr.e dla
Ilaszego gospodarstwa narodowego. bo poz~
potrzebne Hości spirytusu denaturowanego ~o praz opłacalną cenę za kartofle, pokrywając(\
zupełności koszty produkcji ziem'liaka. ;.,r/ zapolrzebowaniem konsttmcyjnym, dającym naj•
w
Iloś.:
tanie; cenie dla gospodarstwa domowe?o.
pe.wyższa przy istnieniu gorzehl przemydow ·;r.h innym wypadku jedynie bardzo krótki ok~e~ większe zyski, spirytus jest środkiem koniecz· ?otowania się do siewów jesiennych, ma· i zwiększonej produkcji cukrowniczej może być czasu jesiennej podaży kart<,>fli będzie mógł być nym i pomocniczym dla celów leczni-=zvch, dla
Jąrych po ds I a w owe znaczenie u nas dla znacznie zwiększona. Powyższy rozmiar pr.'· wykorzystany, a produkcja musi następnie zamie· w:elu wyrobów przemysłowych, jako mie;7a::1·
dukcji, który bardzo łatwo może być wchło- rać z powodu braku surowca. Ażeby zapewnić ki pędne, dla wyrobu sztucznego kau<?.zuku i ·
11r!>llukcji chleha i mąki.
Pań·
·prze.z. potrzeby naszeg~ :vt~s1~e<,10 rynl.u. sobie ciągłość_ kaJ1!panii i jej wydajność ~ąleży \~i.~h! jpny;c~ , związanych z obronno~cią
111~\y
W trosce 0 możliwie najwyższy dosta·
, da z drug1e1 strony olbrzymie tlosc1 paszy do· już wcześniej wioś'ną kontraktować kartoHę w SL Wa,
I · .
·
t l łl h
e ', c 1 r a prz~ zasiewa~ l 1es1ennych 194S skonałej dla bydła w zimie, popchnie gosp,. !ości pokrywającej zapotrzebowanie na surówk~ . Na tegoroczną niską , pr.ukcję zło:i.yło się
r. ,dadze rolmcze rz1H·1ły dla wszystkich chrstwa rolne do intensyfikacji uprawv rol:u~j. w przyszłej kampanii, a tego dokonać można je- bardzo wiele czynników. Przede •.vszystl:im
roinik6w na starych zirminch hasło zwięk- da zwiększone ilości nawozów naturn\nvch n:l dynie przez propozycję opłacalnej ceny. Z te• zbyt późno oznaczono warunki dostaw., Pla·n i
ręku.
H•n1ych zasir,•1ów ozimin j apel ten wy- miejscu w gospodarstw.ach . ro.lnych i możno~ć go powodu musi ulec zmianie przed woj mna d';spozycja produkcji nie była w iednvm
ustawa Monopolu Spirytusowego, która w ka· Przy braku dyspozycji z jednej ręki, nastąpiły
potrzeby
bez
z1em111akow
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nai"lepszego
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p:talistycznym podejściu do zagadnienia usta'a- braki w zaopatrzeniu w węgiel, oraz ' w suro•
transportu na d a lsze odl egwsc1
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Te zadania gorzelnictwa rolniczeóo w nowvm h cenę wykupu surówki, uwzględniając naj11i<!· wiec, który niechętnie przydzielało Minister·
c.a 11) c 1 lunustra Rolmctwa, ogłoszonych
podczas IX sesji KRN, oziminami zasia· ustroju muszą być osiągnięte i kor~yśct gorze!· s;:ą cenę kartofli, jaka kształtuje się zawsze we siwo Aprowizacji w obawie o wyżywiellie krawczesnej jesieni. Podejście tego rod~1ju cl) ju Produk.cja szła z przerwami i tylko tam,
no na starych ziemiacl1 ponad 4·.00(}.000 ui rolniczych uie wolno nam zmarnoNać
nie jest podejściem społecznym, i gdzie surowiec i opał były do dyspoz.ycji. Taka
zagadnienia
powyższe
cele
by
należy,
zdziałać
zatym
Co
or·
gruntów
400/
okolo
ha, co stanowi
0
powinna ulec zm1a.nie w produkcja musiała być deficytowa, to też bi·
Monopolowa
Ustawa
osiągnąć?
I ł zrealizować i jak najrychlej
b ·
l ·
d
r. h
prowadzących gorulnie,
Gorzelnictwo przyjęte zostało pncz Paó- kierunku prawa kontraktowania kartofla przy !anse Spółdzielni,
~yd ' g Y nor~~ ~ 1.c 0 sie':ano 0 ;:o 0
.:>O /o. By umozlnnc ten zasiew, gospo· slwo w warunkach bardzo trudnych, zniszczo· cenach, pokrywających koszt produkcji karto• prz.edslawiają stę ujemnie i wszystkie war;lta·
szczególnie na nP, zdekompletowane i nie po.siadające ż~dnv.:h fin już na wiosnę przed następną kampanią. W ty, wyrabiające surówkę z powodu n'.skiei ce•
· darslwom zniszczonym produkcji zamkną obrachunek poterenach przyczółkowych i popoligono· k.•pit~łów o~rotowyc~ .. ~zynne .?orz~lme, p~· ten sposób zagwarantuje się pewność produkc\ ny i małej
ważnym deficytem, który zraża, a nie 1.achęca
up1knie
i
wysokości
potrzebnej
w
gorzelniczej
wych - państwo dostarczyło na kred t S\rdaiące w1~lu zm1emai~cych się uzytkowni·
kćw, wykazują brak wspolnego pip.nu zaopa• się błędów tegorocznej kampanii, w klórei ni- do gorzelnictwa.
.
.
k I 32 OOO
Nie możemy w nowej kampanii pc.pełni11ć
. ton. zhoza s1?wnego., ~esl~ trzenia, opieki nad doprowadzeniem do pet.ne- skie ceny zakupu, mogących być przerobionyo o .o , ·
zwazyc na w1elk1 hrak kom - na JeS1em go stanu używalności, zaopatrzenia w surowiec, mi surowców, przyczyniły się wyb·tnie do dotychczasowych błędów. Musimy spełnić pod·
stawowe warunki bytu gorzelnictwa, które wy·
zwykle najbardziej obciążonych - osią· opał i materiały teclmiczne. Cóż dopiero ..n5· zmniejszenia prodt~kc:ji.
Ż(:j naszkicowałem. N'ie są one trudne do uewi~ o gorzelniach niećzynnych, ~iej :~b wi~gniqcia te świadczą o zaradności cllłopa.
Trzecim zatem warunkiem utrzymania g~
ce) zdewastowanych. \Vymagama w Klerunku rzdnictwa rolniczego i wzmożenia. przez nie alizowania, a warlo się pokusić o ic'i ~pełnie
I ł
ł
. 11 o I 1
N z·
c zys {anyc 1 l:t 0 an~ za· zabezpieczenia i remontowania są, brak jednak spółdzielczości rolnej jest · umożliwien;e kon- nie, bo, ratując gorzelnictwo, utrzymamy je.:len
. , a ~en;iia?
siac na 1es1cm około 740.000 h:.i. Tuta.i po· funduszów na ten cel, nigdzie one nie .ą prz~ traktowania dla nich ziemniaków już na wio- z ważniejszych .n a naszych lekkich ziemiach,
moc ohejmowala okolo 160.000 ton zhoża widziane, ani też nie jest powołana inslytu•;::., snę po cenie wypiacanej w miarę do;tawy \v s7czególnie na ziemiach odzyskanych, przemy·
odpowiedni~ f~ndus1e, jtsieni i pokrywającej koszty produkr;i zie i'.· słów rolnych, który daje podstawy do zw11::{oraz pr:icę traktorów, zmobilizowanych która, otrzymawszy
szenia tuczu, hodowli, podniesienia kulłurv 10.w 7.11'.lcwie wif'kszym zakresie. Jeśli prz : prace t~ by wykonała. Dlate.go .musi bi'.r prz;d~ niaka, poniesione przez dróbne gosocdars«\''I nej prze?: uprawę okopowych i wprowadzenia
~ 'l''Ezystl.um powołana do życia mstytucia, kt-.r~J rC"lne. To tylko może je związać praktycznie 1
,
.
·
· , ·
}ąC'. ze ~rnuty orne na tych ziemiach ohe1· z:idaniem będżie zasląpienie dotychczcs>:iwe~o pracą tych cennych warsztatów przem~słu ro;• dr. roli większej ilości obornika. Wszstk:ch
tych momentów nie należy lekcewa;i;yć i nale:iy
mują 4.800.000 ha, to należy stwierdzić, właściciela, która zatroszczy się o każdy pe.- nego, jakimi są gorzelnie.
1
dać gorzelnictwu rolniczemu słuszną 11aletącą
nóe.
do
.e
wyś
przemysłowy,
obiekt
szczególny
ledzostały
Że zasiewy jesienne dokonane
OrganizaC:ja gorzelnicza musi zapewnić !'Jh~a·
wie w 400/(), rozłożonych wybitnie , w za· o odpowiedni.o wykwalifik?wanych fachowców, dzenie gorzelni przez odpowiedni pey;~nel kic- sii;-. opiekę.
:.lórzy opracują podsta~vy Jego odbud?WY: ur.u·
·leżnośri od stopnia zasiedlenia
po 3 zcze· chonuema, ewentualnie stworzą społtlz1e!n1ę, rC"wniczy, wykształcony fachowo o p'.l?.khdzie
. .
I
,l
która następnie warsztat odnośny pr!ejmie i społecznym. Zyskanie takiego personelu je.d
.
go nyc l pow 13 low.
zapewnieniu mu
Przestępsi-wa
Przerwa zimo'\\'.a wyzyskana została dla p1 owadzić będzie pod kontrolą i nadzcrem Ł.!j jednak możliwym tylko przy
oc!powiedniej płacy. Płaca ta musi być t.:k
zaplanowania kampanii wiosennej, 0 tyle n_<'-czeln.ej or~a.niza~ji. gorzelnictwa. ?rj!ani:;i- skonstruowana, by personel, szcze~ó'nie kie·
przemiałowe piekarniane
· ak CJa ta 1edno!~c1e ~inue w. swe ręce ~1erowmc; rowniczy, otrzymywał w niej premie zależ111;i
truclnicjszej, że zarówno zboże jare
two produkcją spll"ylusu ·i dostawami do pan' J
· ł b ,
. 1 · k'
Jak wynika ze sprawozdania Departam~ntu
1 _sac ~ema. 1 musia Y yc dostarczone na slwowe!fo monopolu spirytusowego. Stworzen e oc ilości wyprodukowanej surówki, ta1c, bv był
Z1ein1e Odzyskane zzewnątrz (zasiewy ja- takiej organizac"i przy współudziale wgvslldch zFinteresowany w podpowiedniej pracy gorzelni KC"ntroli Ministerstwa Aprowizacji i Hrndlu ta
marzec b. r. organa kontrolne stw:erre w 1945 r. były minimalne), Pierwotny 'zainteresowanych czynników i zapewnieniu jej współdziałał przy uzyskiwaniu surowca, zaopa- wiesiąc
Łrzeniu gorzelni w opał i jej należytym utrz,,. d 7 iły w terenie wielką liczbę przestępstw przezada11i•!m
plan, przygotowany w Ministerstwie Rol· kierownictwa jest najpilniejszym
n1aniu. Kierownik gorzelni w nowym ustro•u miałowych i piekarnianych, takich, jak br11k
· chvili obecnej.
•
·• siewne]
.
· 1 .. a przez
-· IoIe t n.· jest szczególnie ważnym czynnikiem przy pre.• ksiąg przemiałowych, ni~ odstawianie odsTpów
. . t a musi· wyprac;owac• wie
pe ł nomocm'l·..·a l ak C]l
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?1Jr. . en iew1cza, przcw~c ywał uprawę plan odbudowy gorzelnictwa. Ale, abv µla.n 11-:n wadzeniu gorzelni rolniczej. Na ni:n obecnie na rzecz Państwa, nie \vystawianie witów i
uruzboża,
pochodzenia
źródła
podawanie
nic
wy,
kierownictwo
samo
tylko
nie
musi
ciążyć
l zasww przy pomocy panstwowej około był w:ykonany, musi się posb.wić jej fo dysprtwórni spirytusu, ale i organizacja i:n·acy t.::j chomienie nielegalnej śrótowni. a nawet w
2.000.000 ha, na co należałoby zmobili- zycji potrzebne fundusze na zabezpieczenie i •ylwórni, kierownictwo spółdzielnią tlorzeln:- dwóc11 wypadkach, jak to miało miejsce w M·1r·
zować około 320.000 ton ziarna siewne"'O ot.budowę zdewastowany~!i ob~ektów 'abrv · .
ą, prowadzenie rac~unkowości itp. Tros•.:1 kach, samowolne zerwanie plomb opi.ic>.ętiJwJ
' ' nych. Fundusz len musi hyc stworzony r:i
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odpowiedni materiał ludzki będzie mu,;i;ila nego młyna. W kilku piekarniach slwierc1':.H10
ton ~a[ zema ;:ow, · O odatk~: pcd~taw:e produkcfl spirytusu, która musi b· ·'
,, ·
działalnością organizacji gor1elniczei brak upraw11ień do prowad1enia piek111·1\ oraz
1rować
obciążor
planu
wy9h traktorow. 50.000 dotlatkowvch kont a~ do cz1su przeprowadzenia
'est niewątpliwie dalszym warunkiem zmiany a-r.tysanilarny stan zakładu. Np. w Tlr~asie
oraz niezbędne ilości wagonów kolejowych amortyzacją tych zasadniczych i wstępnych "'
'siejszych v'larunków, wyk:tzujących zbyt bylv czynne aż dwie takie niechlujne o'<-!hrnit>.
c.raz samochodów clla dowozu ziarna pali- nowym ustroju wydatków. W związku z lv·'t ' •ele braków w tym względzie.
w Pia$ecznie - jedna, w Oryszewie - i2dna
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być
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'
wa i smarów.
Musi się też zmienić stosunek wlad~ oa'ń f· W piekarni spółdzielczej wojskowej "' K·•h•
w kalkulacji ceny spirytusu. W pow1źszvm r;
Plan ten oparty b'ył na przewidywa· kresie przejściowym użytkownik gorzelni nie hę Howych i Państwowego Monopolu Srir~tuso· wicach stwierdzono niedowal!ę chleba · tl 8 do
tłiacb, że w ramach pomocy UNRRA uda d;ie korzystał z całkowitej ceny, której część ·„ego do gorzelnictwa. Stosunek len dzisiaj ie;! 21 proc. Rekord pod w1tiledem ilo<ci tai„yrh
Krnków. Wvl.:n•fn ;,,t, 07. <:-się uzyskać 500.000 ton 7.boża dla celów pr1eznaczona będzie na powyższe koszty orga prz~de wszystkim fiskalnym. Fiska rn1 nrzej'l- P'"karń zdobył
1._ •• , ' "
.Te~t l'vt-hi~h. ~P. ~r.„• . •. ,Lp
d•.m.
orze.de
ale
kiernnka,,ch,
się w różnY,ch
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2prowiza~vinvrl1, co umożliwiłoby zu:i:y<'ir n·rncji. Tak postawiona sprawa wzhdzi zaufanie w terenie do przyszłości · (_jotz<!lnidw1 w,->ystkim w określeniu i:byt niskiej ccnv rn winn" '1 ,;„-łt,~y 7.? 1,,-1•"·-~~n ,1•. " ' '
•
wię k·szych ilości' zboża krajowego ~a s1e- r:i;niczego i tylko pod tym warunkięm wzrosną rwówkę, nie pokrywa'ącei kosztów !'rod11k,· j! w ok Ą·'~ int rl"o"'ci ;>nr , „.·„c-·' „,, · ,, ·
wy, że Z" tegoż źródła otrzymamy ieszcze I wysiłki w ki~runku odbudowy J!orzeini oraz po- spirytusu, a przede wszystkim ziemniaka, na· cią•'"0.Ć nielegalne zyski z oszuslw ur>e:ni:i.b·
k'.adania na l!orzelnie kar za winy nlepopełnio·· w~ch i piekarnianych.
większenia produkcji.
prze"d siewami traktory i konie.
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KTO POWINIEN BYC OSADNIKIEM ROlNYM
Po dokonaniu ostatniej reformy rolnej , Lyła jaknajwiększa ilość ziemi dla uloku·
•
wania nadmiaru rąk do pracy.
·~
go zapasu ziemi, jaki znajdował się jeszcze
* .
'*
w f'olwarkach, dla każdego jest jasne, iż
przeludnienie wsi na starych ziemiach jest
Jeśli chJdzi o spółdzielnie osadniczo·
olbrzymie. Nie trzeba przeprowadzać
~adnych badań, by dojść do wniosku, iż parcelacyjne, mające służyć jako najskui:ieodzowną koniecznością dla wsi starych "teczniejszy środek szybkiej nie tylko par·
zit:m jest jaknajszyhszy masowy oclp,yw relacji, ale i zabudowy obszarów pofolnadmiaru ludzi czy to na inne tereny, czy \rnrcznych ziem odzyskanych, to poza
tt-ż do innych za~odów. Jeśli zaś zdamy tym, że ich członkowie powinni się rekru·
~Cibie sprawę, że odpływ do miast musi IClwać z okolic bardziej niż inne przelud ·
zazwyczaj poprzedzić przeszkolenie ele- nionych, są też wymagania inne. Prze·
mentu wiejskiego do zawodów innych niż de wszystkim wobec tego, że mają to być
rc.lnictwo, to widzimy, .iż w danej chwili spółdzielnie z ograniczoną do udziałów oduajwiększe możliwości poprawy bytu sta· powiedzialnościa. wiek kandvdata na osadcc.wi osan11ictwo na ziemiach nowych. I

polegającej na rozparcelowaniu pozostałe·
/

d:..eniu, że pomoc ta będzie zbyt "wielka.
Można liczyć tyłku ua skromną iJość in\\e1itarza żywego z reguly nie wystarczającą na uajbardzie) nawet · eksteneywne
gospodarowanie. W zakresie maszyn i
narzędzi na ogół będzie tam dobrze z wyktórych znowu jesł
jątkiem traktorów,
zbyt mało, by uważać, że kwestia siły porozwiąi.ania.
i;o ~ podarstwa hędą musiały być obsłuża· ciągowej będzie łatwa do
Je przez rodzinę osadnika, jeśli zaś cl11>
Mówiąc prosto: bez wzięcia ze sobą pewdzi o folwarki, to rodziny członków Spół nej liczby inwentarza żywego._ zwłaszcn
Jiielni.
·koni i krów, członkowie spółdzielni bory·
kaliby się ze zbyt wielkimi trudnościami.
*
Nie rzadko będzie też trzeba wziąć ze so*
*
'
zasobności lą i wozy, uprząż, a nawet i narzędzia, a
Trzecie wskazanie dotyczy
1·1.Iu nków Spółdzielni osadnicz~·parccla- uiejednokrotnie i środki na pr7eżycie do
nowych zbiorów. Wszystko to nakazuje,
by tak rekrutować Spółdzielnie osannir·rn-parcelacyjne, aby pn:y najmniej część

rolnicy starsi i rodzinni. -Bezwątpicnia
:.ajhardziej pożądanymi będą rolnicy Żo·
naci i mający w rodzinie. możliwie liri:·
11ą liczbę osób, zdatnych do prary na
,·cli. O tern, by w najbliższych latach
maleźli się na zit"miach oclryskanyrh ta1y, którzy wynajmować się bęclą jako $e·
zonowi pracownicy, nawet i mowy niema.

o

R.i:ecz pro;,ta. ze w interesie państwa leży
nie tylko to, by·przenoszący się rolnicy na
uc.we ziemie uzyskali lepszy od dotychcza·
aowego byt, ale i wytworzenie warunków
r.a starych ziemiach, pozwalających myśleć
o przystąpieniu do polepsŻenia egzysten·
tji tych, którzy na wsi starych ziem pozostaną. Inaczej mówiąc państwu zależy na
tym, hy szli na osaclilictwo rolnicy przede
L) jnyd1. \V praMlz1t· .-. : ! '· ·· • '· 't 1!v ,„ . l• i i._1
wszystkim z najh11rdziej przeluclnionyrh 1,ika nie może L}ć niższy niż 18 lll 1 .! 1 1
dolna granica i to natury formalnej. W rzt"· rzekły udzielać pomocy spółdzielniom w
c,kolic Polski.
Jest to pierwsze wskazanie kto powi· czywistości jednak w przeważającym zape· \dększym stopniu, niż osadnikom poje·
nien stać się osadnikiem. Tak też został wne stopniu do Spółclzielni wchodzić będą clyńczym, to jednak nie należy uleg~ć złu.
pomyślany plan przesiedleńczy, którego
,- .....-------------------------~ .
c~ęścią zasadniczą było wskazanie skąll
·! dokąd ludzie ze starych województw
ło
Pożyczka
mają iść, ·o czym mówiliśmy w numerze 16
I aDi'a :n kwietnia Chłopskiego Sztandaru.
·1aśnie·1szego ·1ułra
Wybór takiego a nie innego powiatu
'i'iem nowych był podyktowany \l·arunka·
mi klim11t»c :.t1,J·mi, u]ebowymi i kraJ·O·
ożyczy upu·1ąc
"
i chłonnością tehrazowymi,J ale również
go powiatu dla nadmiaru lmlnośri z O·
gotujemy SO
k'reślonego starego rejonu. Tak starano
się wiązać pos.zczególne powiaty starych
przyszłość.
; nowych ziem, hy z jednej strony hyle.
_
jaknajwiększe podobieństwo klimatu gle-

Odbudowy Kraj,u
Polski!
Wk
obi 1'gac·1e premJ1owe·1 p .
b I
ie epszq
4ki Odbudowy Kraju
Premiowa
prosta droga do

, ,łonkó'v miała ~lht. l\' rzeczy. o któt)dl
,1;ówiliśm.y, lub gotÓ\\ kfl lla ich kupnó.

*
Słow,em," dobór członków do spółdzłel·

osadniczo-p:ucelacyjnych nie będzie
ani prosty, ani łatwy. Komitety organizacyjne owych spółdzielni muszą dobrze
7.dStanowić się, kogo do spółdzielni wziąć, ,
by nie stworzyć czegoś, co nie będzie
zdolne do życia.
Podając powyższe pod rozwagę, zalą ·
· 11
rzamy map k ę P ol sk.1 w nowych grauicac
z podaniem nazw powiatów i linij kolejowych, aby interesujący się sprawą spółdzielni osadniczo-parcelacyjnych zorien·
towali się, gdzie ·są tereny, pr\ezna~zone

i;i
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I CZESKI W

WOJNĘ.

Podczas uroczystości, związanyc~ z roc-'licą
powrotu Dolnego śląska do Polski wy:'.~o~;ł
przemówienie wiceprezydent T rajowej Radv
l\'arodowej, Stanisław Grabski. W ;m:emćwie
Iliu tyąi podda! druzgocącej krytyce foszczenia Czechów do śląska, mówiąc między in!ly·
je:
ml co nastę
„Czesi poza dobryra apetytem, nie mają żatl·
nej dobrej racji, chcą'C nam zabrać tę ziemi~.
Nie uczynili oni żadn~!!o go-lne~o pamięci wysiłku dla wyzwolenia Kł-~zke. We [,rz,·cha
Raciborza spod w~!ldzy niemieckie). Na żadn~·I:l
z frontów ani na zacho<fa:ie, ani połudri.iowyrn,
ani wschodnim, nie byfo ani i~dnej dyw1zji c?cskiej, · wdcz cej przed vko Nh01C<l- . Gdy nslo·
miast o wyzwcleniu ślqska walczyło u boku
armii czerwonej przeszło 20 dywizji polski-eh
Nie przece!liam polskh~go wkł:idu ""l zwyc·.., lwo
narodów sp„zymkrzonych ned ! i •rn:;nml ole
daliśmy dla le!lo zwyciqstwa n:i wszys•kich lro!l·
łach wszystko cośmy dać m ~li, więcej 11:?.wct
ni7 było nas na to stać rozs:idnie. Walczył nasz
naród niemal semobó:czo. Po1slta, a nie Czechy
oparła się pierw za druzj!ocacei przemocy niem;eckkj, dąż~'CP.j do pocboju Europy, a bodaj
i cale![o śwfata.
Pobkie też szwad:ony broniłv Anglii przed
de~antcm niemiecl'm. Pol~cy iołnier:r.c bili s'ę
w Tobruku, zdob7wali .Monte C;; sino, walczy.
li w Normandii, Hol:indii, forsowali Odr", brali
udział w zdobyciu Berlina.
Jest to nad wyraz smutne, że póki przewód
cy pol"tyczni Czech z prezydentem Beneszer.i
na czele, uważali, że śląsk Dolny po2:_ostanie
przy Niemcach, - bo tak wówczas planowało
brytyj3kie min'sterstwo spraw zagranicznych,
uie wysuwali oni ani jednym słowem swych pretcnśji do najmniejszego choćby ka alka tegoż
Dolnego śląska. Oświadczali oni głośno, że nie
żądają dla siebie niczego więcej poza przywróceniem im przedmonechijskich grenie. Dopiero
góy Kładzko, Wałbrzych, Raciborz ~oslaly oddane administracji polskiej, dcm:igają się ich oni
dla siebie. Ponad głową rządu polskiego próbował zwrócić się rząd Czechosłowacji z tym żą
daniem do wielkich mocarstw. W ten sposób
buduje się nie solidarność, ale wzajmną nieufność słowiańska. A wzajemna nieufność sło
wiańską umiały Niemcy zawsze wyzyskać znakomicie dla swych zaborów. Czyżby tego chcieli
'
i Czesi?"
,,Powołują się też Czesi na swe·:.r.ekome praW3 hisłorJ"Czne. Czyniąc tak, źle robią. Bo ich
prawo za~or
prawo historyczntL~O śląska,·
cy. o wiele słabsze; choć datujące się również
od XIV wieku, od praw, które Polska miała,
a których się zrzekła do wschodnich swych granic. W połowie XIV stulecia Czechy z nieroiec·
ką Luxemburską dynastią na czele, korzystając
z osłabienia Polski wewnc;lrznymi walkami ksiażąt dzielnicowych i zbójecką nieuslanną agresją
Krzy.żeków, nie bez zmowy z uimi, oderwały
śląsk od Polski. I pod rządami cz~~kimi, a nie
dopiero po zabraniu go przez Piusy monarchii
Habsbur:;kiej, śląsk był usilnie germP.-.izowany
Zabrały Czeochy 600 lat femu Sląsk ·nie dla
obroninia go przed Niemcami, ale dla włączenia
go do cesarstwa niemieckigo".
,,Tylko przynależność do Polski zapewnia, że
Raciborz nie popadnie
Kładzko, Wałbrzych,
znów pod jarzmo niemieckie. Posiadanie Kładz
ka, Wałbrzychu, Raciborza jest dla Polski, któ·
ra odstąpiła bratnim słowiańskim Republikom
Radzieckim ziemie, na których • żyło 4fhmiliona Polaków, żywotną koniecznością".

•

1· .„

dziem do narodu włoskiel!o, w którym doniósł
o swoim wstąpieniu na tron. Orędzie stwierdza,
iż konstytucja sankcjonuje objęcie władzy przez
następcę tronu po abdykacji króla i że sprawy
b podlegają ustawodawstwu międzynarodowe
mu. Suwerenny naród wioski wyrazi swoją wo·
sb.no porozumienie w kierunku zdemilitaryzo- · podczas głosowania w dniu 5 maja r. b. zaledwie Jr,, czy chce monarchii w czasie : eferendum 2
47 proc.
wa„ia jej.
czerwca rb.
Termin zwcbnia konferencji pokojowej jest
z;.gadnieniem, wyslaw!ającym na p:·óbę zasady
SPRAWA ffiSZPAI~SKA.
AMERYKA śPIESZY Z POMOCĄ WIELKIEJ
współpracy sprzymie.-zonych.
BRYTANII.
Na posiedzeniu podkomisji Ra<;ly BezpieSPADEK ZWOl.ENN!KóV/ PARTil
cicństwa powołanej do życia dla zbadania dziaSenat Stanów Zjednoczonych 46 głosami
latności rządu madryckiego poslanowio110 zwró·
KOMUNISTYCZrmJ I SOCJALlSTYCZNEJ
przeciw 34 uchwalił pozyczkę dla Wielkiej Bryci-:: się do szeregu rządów z ządaniem dostar t?.nii w wysokości 3 miliardów i 375 milionów
WE FRANCJI.
·ze;ia materiał(. ,.,-, świadczących o współpracy dolarów.
IRównież Senat kanadyjski uchwalił przyz11aAnaliza statystyczna ostatnie~o \~!.:suwanh gtnerała Franco z państwami Osi.
nie potyczek Wielkiej Brytanii w wysdkości j~d'' e Francji wskazuje, że w 3-0 departamentach
· · iu m'l'
· "d z1es1ęc
SPRA WA MONARCHII WE WLOSZECH.
o
1 10n·w
nego m1·1·1ar d. a d wus 1u p1ęc
socjaliści i komuniści nieznacznie powiększył.i
dolarów.
W dniu 10 maja r. b. zrzekł się tronu na rzeci
nvój stan posiadania, ale za to aż w 59 departa·
Prasa amerykańska podnosi. że „pożyczlia
ł się spa d Gk ich nvolcnników S\•,ego syna król Wiktor Emanuel nr. Następca
·
d b
r.ientac h u1awni
przyjdzie z pomoca dobreir•1 kUentowi i o ~e
przy.
i
ZM·1ocz<>nych
Stan6w
przyjacielowi
mu
król
jako
tron
I'Pdczas glosowania w patazierniku ubi<?l(łe~o tronu ksiażę Umberto objął
rC'ku il~ść głos.ów, które ~ad~y na partie marks.i- ~loch Umb~rto II, mimo l':astrzet~ń ~artii le- niesie ulgę handlowi zagranicznemu, który wal•
,.._;.....;._...
sto\'/sk1e wyniosła prawie ~t> proc. a obecnie w1cowych. Król Umberto II zwróci! się z orę- czy dziś w obliczu niepewnego jutra".
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Przegląd spraw wewnętrznych
SPRAWY POLITYCZNE
W nr 15 Dziennika Ustaw RP wydrukowana

zesłała ustawa o głosowaniu lud;:iwym. W nr.
tym jako załącznik znajduje się wzór karty do
gioso~vania ludowego zawierający następujące

pytama:
1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu?
2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego, wprowa·
dzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki
krajowej z zachowaniem ustawowych u·
prawnień inicjatywy prywatnej?
3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic
Państwa Polskiego na Baltyku, Odrze, )
Nissie ł.użyckiej?
Prezydium KRN uchwałą z dnia 10 maja powołało na Generalnego Komisarza ~losowania
ludowego· pierwszego Prezes~ Sądu Najwyższe
go i członka Prezydium KRN Wacbwa Barci·
kC1wski~gG, na zastępcę GeneralneJ!o Komisarza
głosowania ludowego posła do KRN Baranow·
skiego Feliksa.
ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WOJNY
Rccznica zakończenia wojny była obc!iodzo·
na bardzo uroczyście. Zostały złożone wień •
ce na Grobie Nieznanego Żołnierza. Grób przekazany został przez wojsko m. st. Wi!-rszawie.
Przy tej okazji wygło~zone zostały przemówienia marszafka Żymierskiego i prezydenta Toł·
wińskiego.
Po przemówieniach rozpoczęła się defilada.
W defiladzie wzięły udział organizacje mło
dzieżowe, społeczne, hufce przysposobienia
wojskowego. Po krótkiej przerwie odbyła się
defilada wojsk polskich. Oddziały wojska był·/ witane oklaskami. Nad placem przeciągały
s.1moloty lotnictwa polskiego. Przed trybuna·
mi przedefilowały wszelkie rodzaje broni. ne.
fila da woi~kowa odbyła się spr a wnie.
ROZBUDOWA FLOTY

W ministerstwie żeglugi i Handlu Zagranicz-

ne.go odbyła się konferencja prasowa. w czasie której wiceminister Petrusewicz zapoznał
dziennikarzy polskich i za~ranicznych z najweżniejszrmi polskimi problemami morskimi.
Z OBRAD KONFERENCJI PARYSKIEJ.
Porty polskie zostały zniszczone przez Niemców celowo i pedantycznie. W Gdyni z oJ!ó]Sprawy kolonii włoskich, od~zkodowa1i i ~ra- nej dlugości 4.000 mtr. falochronu około 9 '10
n:cy jugosłowiańska-włoskiej, były najważniej· zos lalo wysadzonych w powietrze„ Ogólna po·
11ymi problemami obrad czterech ministrów w wierzchnia obydwóch portów była znacznie
kPńcnwei fazie konfe~encji parv•kicj. Po wy· z.mniejszona przez wraki zatopionych statków.
s;lkach Mołotowa i Bevina w celu znalezienia Z urządzeń przefodunkowych. klórych przed
wyjś,: :• z trudnej sytuacji na oacinlm kolonii wojoą było w Gdyni i Gda1isku około 200, powło~kich. przystąpi pn o do ro7.wa żenia ponow· zer.lało w stanie możliwym do eksploatacji za:nie sprawy odszkodowań. Minister Ilevin, pral!· ledwie 4.
Dzisiai porty w Gdańsku i Gdyni zostały
nąc uratować kon!crencję przed ostatecznr:n
Obecnie mamy już ckolo
:niepowodzeniem, wysunął propozycję Qmówieni:i urnch?mione.
je~zcze raz ważn i ejszych punktów fraktalu po· 14.:00 m 2 nadbrzeży, 110 m2 powierzchni skła
kojowego z Włoclrnmi. WysunP,,i pewne sug~- dowej i 49 czynnych urządzeń przeładunkowych. Większość basenów i kanałów oczy1lie równiż minist rowie Mołotow i Bidault.
W świetle tych kompromi~owych propozycj' szczontt już została z wral·ów. Ruch · 5latków
•i.:rawa traktatu z Wiechami przedstawia się w i obrotów towarowych wzrast.1ją w szybkim
tempie.
1posób następujący:
Pierwszy stalek z::iwinął do Gdyni w czerw1l Z. S. S. R. zrezyJ! ował ze sw cb as iracji do udziału w zarąd:de powierniciyru Trypoli- cn 1g45 r. Od lei c!iwili do 1 kwietnia 1946
tanii, zl! dz j:;c s'ę n3 zarząd w1osk" pnd kon- roku weszło do Gdyni i Gclnń•ka 1.661 stal·
- łtolą ONZ. 2) Wielka B yta ia porzucila myśl kt"w o po:emności 1.751.694 RT, wynlo zaś
W samym marcu przez p<lrly na.s ze
utworzenia niepodległej Lfoii : wyr :;'la zgodę 1.621.
11a zarząd powiernic zy Wio ki w Tr •politanii, przeszło 6ZO statków.
Ostatnio objęliśmy cz~ść portów w Szcze·
zesłrzgając sobie pocobny ;'.mfz::id w Cyre ajcf'.
Bevin zwrócił u• •elf~, ie op' ha h~ytvisk w l:rie, który wykorzystywany jest głównie dla
Cyrenajce ewentualnie może zostać połączona i!Chu rep~triacyjnego. W czerwcu projektuje
w oi;ólnvm planie ONZ, lecz w m"~dzyczasie i~ przez Szczecin eksport węgla . Omawiając
Wielka Brytania musi zac~wn ić ł:: 'ltP:~c:r..c'stwo :tan polskiej floty handlowej, wiceminister Pe·
. to czyni ruse vicz podkr~d i l, 7.e ubyły n~m ~latki ~~j
północnej f:fr)•ki, tak !alt Z. S. S.
"'' Wa::ho.:lnfoj A.:ji i a Wys ·;;1 fr„,, hl(H), c p •~ c. ia!c Chrobry. Pilmd•ki itp. i ze pn .i e!
·;:• y z. S. 70 0; .f:iccne~o t1horu mor kieg,, t o i.latki
::) ]. inis! r B'dauH z pm
n - s t<\r e i m a ło wyd ine w eki;;iloata cji.
·"on'\" f n ;ó
~- R. otrzyma k·rn!i; 25
\Y/i~ lm;oś ć przc<l s i ę biorslw że~h1gowych mieszkodowa!? od W ic;d•. ~Ł<;-..iast inne „ ~•w
mcjące tytuł do oclszkodow ń był by .ad żko-. ści się obc~nie jeHcze w Londynie. Projekluje
t ' wki. Moło1 VI I sii; przcni~sier~e do kra )u v; ydziału zalogowedvwano;i ko ccsj:m.i w-amia.u
ni wy: :ił ~ •r::":::'· ·u. k z rr.ln 7r::cs : ~pro- gc Lin ii Gdynia - Ameryka do 1 !ipca b. r.
P lan y rczbudow ania na •zej floty są ;ut opocowat by rnm:i :15 .,-,iJj-- ·v f' ' Ói" b1-ł
Obec·
w p;-- - w ·e i ;: c;- "D:?ly je r<za . iz:i~:ać .
uiHc:: !i• ~" r ~· -rri~ „-~n y•h
r.lc Z\";f'krz-"'!y n:itz taboi; mor• ·i. giówn :c
7::. -<~:· i~--. -~ e•-z w „1-r••o '!. ,
ek"· ··· „ ~r
B7ak jest wi:lokó •.1 wyró' '.!' 3.~b · p;:i-1'.qpów 4 c'ą rewbd 1 ~a~ii z r:f 1g!lliec. Od listopada
między czterema ministrami odnośn ie Triestu. ub. roku w portach północnych Niemiec pra~ sprawie granicy francusko • włoskiej uzy· 1 cuje delegatura polskiej misji morskiej w Lon•
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dynie, która osią!lnęła znaczne ukcesy, od·
i identyfikując wiele polskich jedno·
s!ek.
Z 31 wywiezionych z Gdyn~ jednostek por·
towych znaleziono 15, z których 8 pracuje jd
znuwu w Gdyni, a. 7 ma być przejętych w najOdnaleziono leż S 'S Toruń
bliższym czasie.
.MIS Lewant. Pertraktacje nad wydaniem
tych statków są na dobrej drodze. Poza tym
r.aleziono 47 kutrów rybackich.
Wszystkie trzy wielkie mocarstwa uznały już
nasze stanowisko, że tabor gdański musi być
·
uznany za polski.
Kładzie się obecnie silny nacisk na rozbuStocznie nasze wy•
dowę stoczni polskich.
remontowały dotychczas 108 statków o łącz
nej pojemnośe'i 160 tysięcy ton. W chwili obecnej w naszych dokach remontuje się SIS
Kraków. M 'S Morska Wola, ORP Sęp i sze·
reg mniejszych jednostek. W połowie lipca
rozpoczynamy remont polskiego statku Sobieski.
W tyc!t dniach zakończone zostały pertrak·
tvcje w sprawie budowy na stoczuiach krajo
wych, poraz pierwszy w dziejach Polski, dużej
EHii statków handlowych. Ogółem zostanie
zbudowanych 14 jednostek. W kwietniu ub.
roku zastaliśmy 2 kutry i 12 łodzi. Obecnie
mamy 52 kutry i 53-0 łodzi. Należy przypu·
szczać że w ciągu roku łącznie ze statkami rewmdykowanymi będziemy mieli około 220 kutrl w.
Rybołóstwo bałtyckie me będzie miało
prawdopodobnie większych połowów, niż przed
wojną, t. j. około 25.000 ton. Będziemy nalo·
miast urządzali polowy dalekomorskie, na mo·
rzu północnym Barentsa i Białym.
szukując

NOWA ZBRODNIA BANDEROWCÓW
Jak podaje agencja SAP w Tyrawie S.o lnej,
obejmującej 31 szybów naftowych, produkują·
cych 150 tysięcy galonów ropy dziennie, wy·
buchł pożar, który strawił całą kopalnię. Po·
żar był dziełem benderowców,
Spłonęło ponad 60 wagonów ropy oraz elek·
hownia, kuźnia i zbiorniki.

nc.czesme władzoin ko cielnym, 1ako prawowi·
tym opiekunom' tego zabylkt• narodowego.
Dyrektor Muzeów i Ochrony Zabytków dr.
Stanisław Lorentz odcz:yta1 wśrld ogólnego
aplauzu wniosek do Prezydiu:n Krajowej R;idy
-łarodowej o odznaczenie w uznaniu zasług
>ołożonych przy odzyskaniu wywietionych przez
ol<upanta zabytków, a w szczególności ołtarza
Wita Stworza szeregu członków armii amerykańskiej.

Ks. infułat Machay, przyjmując ołtarz z .rąk
wojewody Pasemkiewicza, podziękował wszy~t
kim, którzy przyczynili się do jego odnalezie·
nia i powrotu.
Odpowiadając przedstawicieio!'11 .;ządu. i .sp~
polskiego, przemow1. w 1m1emu
łeczeństwa
Amerykanów kpt. Lessi, dziękując za serdeczne przyjęcie oraz zapewniaiąc o gorą~y~h ujakie 7.ywi ńaród ameryi.insk1 dla
czuciach,
bc.haterskiego narodu polskiego. Hymnem p~l
si im i amerykańskim zakończono uroczystosć.
KONGRES
STROtiNICTWA DEMOKRATYCZNEGO

· W dni11 7 b. m. odbyło się posiedzenie Pre·
iydium KC Str. Dem. Sprawozdanie na temat
kongresu złożył kierownik Biura Prac Koll'>
Omówiono •program Konkres-r,
gresowych.
który potrwa 3 dni.
W pierwszym dniu - wygłoszenie general•
nego referatu politycznego i dyskusia; w dru·
gim referaty na temat polityki gospodarczej z
W tymże dniu roz·
z~.kresu oświat i kultury.
pr..czną prace Komisje Kongresowe. Liczbę ich
us!alono lła 10.
Komisje już obecnie prowadzą prace przy·
gctowawcze.
W trzecim dniu Kongresu przew:dziano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wybór Komisji
Matki i wybór władz partyjnych.
Obrady Kongresu Stronnictwa Demokraty~!·
n~go toczyć się będą w gmachu KR p!zy ulicy
Ncwogrodzkiej w War~nwie.
ZAWIESZENIE DZlALALNOśCI PSL

W POW. WLOSZCZOWSKIM I G'"-OJECKIM
PROCES GREIZERA
Przed Najwyższym Trybunałem Narodowym,
któ:·ego skład ustala obecnie prezydium KRN
odbędzie się w połowie czerwca proces gaulei·
tera kraju W arty, Artura Greizera.
Na czele kompletu sedziowskiego z mocy
u•hwy Pierwszy Prez<>s Sądu Naiwyższe:!o, a
obecny wiceprezydent KRN, ob. Wacław Barcikowski. Oskarżycielami w tym wielkim pro·
ce.sie będą prokuratorzy dr. Mieczysław Sie·
wierski i dr. Jerzy Sawicki. Najtrudniei"Szym
z«!!adnieniem jest sprawa obrony, ponieważ
n:kt z palestry polskij obrony tei nie zechce
sit prawdopodobńie podjąć. Możliwie, że do
obrony dopuszczony zostanie adwol(at i iemiec,
Zl'ający język polski.
Proces odbędzie się w jednej z wielkich sal
w Poznaniu, prawdopodobnie w Filharmonii,
Operze, w którejś auli uniwersyteckiej lub w
jednej z hal wys.Ławowych
OLTARZ WITA STWORZA POWRóCIŁ
DO POLSKI
Krakowie 9dbylo się uroczyste p1·z~ka·
z:,nie przez delegację armii amerykań~kiej
przywiezionego z Norymbergi ołtarza Wita
Stworza.
Po nabożeństwie w kościele P3nny Marii
w czasie którego proboszcz kościola Mariack:ego wygło5ił kazanie okolicznościowe w ję·
zrku pohkim i angiel•kim, odbyła się oficjalna
cze4ć uroczy~to:foi w Sukiennicacit.
W imieniu m. Krakowa powihl Ametyka·
nćw i paybylych gości prezydent miasta. Po·
dziękowat on w l(crących słowac!i przedstawi·
ci~lorn armii am2r ·kańskiej za odnalezienie i
pxz ·w:eziecie do Krakowa iednei z najdrotszycb pam•ątek kulturalnych .naroąu poi.kiego.
Wojewoda Pasemkiewicz oświadczył, że przej·
muje ołtarz :Wita Stwarza i przekazuje go r6'\\'.•

w·

Za pośrednictwem Polskiej Agencii Prasowej
(PAP) otrzymaliśmy dłu~i komu,,..:\tat Mini·
lerstwa Bcz•;'ecLeństwa Publiczneg•, zawiada·
rniający, iż wobec ujawnienia przez organy Bezpieczeństwa Publicznego licznych faktów współ
pracy zarządów powiatowych i gmmnych PSL
w powiatach włoszczowskim (woj. kieleckiel!of
j!rójcckim (woj. warszawskiego) z NSZ i WIN,
zc:stała zawieszona działalność zarządów po·
W•atowych PSL we Włoszczowej i Grójcu oraz
pcdlegających im zarządów Kół. Lakale ich zo·
s:ały opieczętowane, a podejrzani poddani rewizji.
Komunikat nadmienia, że dokonane rewizje
dcstarczyły dodalkowych dowodów obciążają·
cych w postaci nielegalnej lileralury, broni palnej, min, granatów itp. Posiadacz.i ich zostali
aresztowani i oddani do dyspozycji władz u,dowyc!t.
Na potwierdzenie Łyd> CJ~karżeń komunikat
Bt zpieczeństwa przytacza ,., oło 20 nazwisk co
do których musielibyśmy spnwdzić, czy istotnie byli członkami PSL i w jaki sposób dostali
s:ę do naszej organizacji, co W)'lllaj!a dluźszelfo
czasu.

ODPOWIEDZI REDAKCJI

P.

Wyszyński -

Bytom.

Prosimy o podani•

c' v kładnel!o adresu.

P. Lucki - Grabostów. W arlykuhch Pana
slu•zne, lecz sposób pisania tak niejasny,
że druk~wać nie można. Próbowaliśmy przerobić, lecz jest to zbyt trudne. Tm~baby pisa~
c.i.ly artykuł na nowo.
C') śli

Księża Pallotyni -

Pozuań.

Odezwy nie u-

m'1<ścimy, gdyt sprawa Mauioleum-Pomnika by-

ła jut p_rzez

nas

omawiau~
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O DEMOKRATYCZNOśCI CHŁOPA

Równość. polityczna , społecr.na czy gospodarcza me zapewni jeszcze zwycięstwa
demokracj i, póki nie zapanuje obycraj demokratycz ny. Panu,ące pod tym względem
Jni ~więta Ludoweg o - Zielone Świąt· potrzehy oświatowe na danym terenie, któ- we i Stronnict wo Ludowe oraz inne orgaformy wśród warstwy chłopskief mogą być
odpow~ednim wzorem. Oto co pisze na teń
ki , obok obchqdów i manifest acji Ruc,hu re trudno jest dostrzec i zaspokoić odgór- nizacje Ruchu Ludoweg o.
temat Jeden z naszych czytelnikó w p BroKoleżanki, Koledzy i wszyscy Ludowcy !
Ludo'Neg o były przed wojną dniami zbiór· liie.
nisław Dziubak:
Wieś nigdy nie lekceważy potrzeb pań Mimo różnic, jakie między numi istnieją,
k; na oświatę chłopską. Dzisiaj po wielkich
Jed?ą z po<L:tav.:owych zasad demokracj i je1t
1ntianach ustrojow ych wracamy do tej pię· stwa i miast, świadczy ofiarnie dla nich, wykażmy zrozumie nie i chłopską solidarw sens1~ rowne~o traktow?n ia ludzi bez
rć•wnosć
zbiórjak
ej,
bezsporn
To
n<iŚĆ w sprawie tak
• knej tradycji, ponieważ potrzeba jak naj· rozumiejąc istotę całości życia narodu.
w:-ględu na to, Jaką pozycję w społeczeń1lwie
Mam nadzieję, że poprą z:r.;mują 1 co robią.
~·yż1isej oświaty nie uległa zmianie. Oświa leż w tych dwóch dniach w roku kwesta- ka na oświatę.
ulice
i organizac je robotnirz e.
na
i
partie
puszkam
z
także
reform
l'as
wyjdą
Celem przyjrzeni a się, ,ak ta sprawa wygląda
wszelkich
do
chłopscy
rze
prowarlzi
te właśnie
e.
Stawiajm y interes ogólny wyżej ponad we- w praktyce, weźmy dla przykladu służącą (dzi&
i ulepszeń w życiu wsi i narodu. Państwo :ltiast wielkich i małych nie po żebranini
modnie zw. pomocnicą domową) 1 stosunek do
nasae postawiło sobie za jcJen z głównych ale po pomoc sąsiedzką w potrzebie , goto- w1: - 'rzne spory. Niechaj się wszyscy przy· oiej tych, którz">'. bezi:iośrednio z jei pracy ko·
rzynią do jak największych wyników
celów podniesie nie oświaty do poziomu wi zawsze do odwzajem nienia się.
r!ysta1ą. Żadne) żome często nawet głośnego
Inicjator em zbiórki jest Związek Mło zl:iórki na oświatę ludową.
demokraty nie przyjdzie na myśl, żeby służąca
rajwyższego. My jednak nie możemy pa·
t
(-) Sr. lgnar
1<ogła za~iąść razem do wspólne~o stołu: siu·
trse'ć z założonymi rękami na wysiłki Pań· dzieży Wiejskiej TI. P. ,, Wici", który zaKultury żąca ma jeść w kuc!ini i to rzeczy (przynajmn iej
i
Oświaty
oWydz.
ik
Samopom
Kierown
Związek
nie
cy
cl1ęci
ch
współpra
do
najlepszy
prosił
mimo
1twa, ponieważ
Uważa się, że praca służącej
li teorii) gorsze.
Z. M. W. R. P. „Wici"
moie ono od run zrealizować pięknego cy Chłopskiej, Polskie Stronnict wo LudoJe&! mniej ważna, mniej cenna od pracy chlebo·
piane. ' Brak pieniędzy, nauczycie li, budawcy czy pracodawc y, a przecież ta praca
temu
jakże często nietwórczą pracę „pana".
hl.stoi
umo~liwia
1zkolnyc
w
i}rzyhoró
dynków,
Niedawno byłem świadkiem jak pewna pani,
na przeszko dzie. Zresztą Państwo to nie
głosząca ~zumne hasła demokraty czne, opu•ciła
kto inny, tylko my wszyscy - Naród Polostentacy1 nie salę, w której się odbywała zaha.:
tki, 'wieś i miuto. Państwo działa po
W-! publiczna, dlatego tylko, że zauważyła. swoją
slużącą na tej zabawie.
25.000
rolnikom
prse1 udział nu wszystkic h. To też musi·
bezpłatnie
rał„
zaorz:e
h
Rolniczyc
ZALEGł.OSCI NIE BĘDĄ DAROWA'
J~żeli przyjrzym y się jak ta sprawa wygląda.,
h'l w zniszczony ch powiatach wojewódz tw cen·
my czuć odpowiedzialność za stan oświaty
powiedzm y w wykonani u chłopa, to musimy przy
odby·
iralnych.
Handlu
i
ji
Aprowizac
wie
Ministerst
W
Państwie.
:w
że chl~p, k~óry o demokrac ji nie krzyc:i:y,
a się konferenc ja poświęcona zagadnien iu
Ponadto na pomoc w opłaceniu orki wykona· znać,
me wie, co ten termin oznacza ie1t
często
he.,
My ludowcy i wiciarze jesteśmy odpo· świadczeń rzeczowyc h.
1ta
(licząc
Siewna
nej końmi przydzieliła Akcja
wierny i ma do niej podejści~ 'na·
zasadzie
tel
Dla·
wsi.
dla
na
wie.dzialn i za to, co się dzieje
Ze sprawozdań referentów wynika, te ogól· l ha orki - 1 q otrąb) - 30.000 q otrąb
czne.
demokraty
wdę
a
pt
powiatów wojewódz t central·
lego też · praca nad podniesie niem oświaty M wyniki świadczeń w zbo:tu wyno1ią pnad 7.J~iszczonych
Ta.m gospodyni nie czeka, at wstanie słutąca,
ch.
przd·
PoL1
Odzyskany
proc.
Ziem
70
ch
dla
otrąb
ziemniaka
w
90.000
zaś
orar;
proc.,
68
11.yc~
na wai jest najpierw szym naszym ohowiąz·
napali ogień i poda jej śniadanie, lecz wata'e
stewieniem ouągnięć w dziedzinie reaiita.,ji
Kwotę zł. 2.000.000 przeznaczyła Akcja Siewr,· ,
..... ·.1' •
budzi służącą i pracują obie, a iet~li
ki'em.
pierwsza,
sprawę
rol·
porusza'{
jszych
zebrani
h
świadczeń rzeczowyc
ua na opłacenie orki dla najbiednie
pracą, to nie kierują się w wyborze
się
d.i.elą
te·
swoim
na.
uików na Łemkowszczyźnie.
Przed wojną, kiedy rządy sanacyjn e przeezkód i tn,idności, jakie mają
sobie lżejszej pracy do wykona·
wzięcia
chęcią
•
„
przypuszc zalne wyniki. i:i·
.-.1· \;
r.walczały niezależną oświatę na wsi i za· r1>nie oraz omawiali
lia, lecz tym kto daną pracę może lepiej wyko·
m
na:bl:.tsr.y
w
osiągnąć
spodziewają się
hlykały szkoły Średnie i wyższe przed mło- kie
nać. Gospodarz również wstaje pierwszy i iła·
okrewie. Do ogólnokra jowych przyczyn okreso·
OPŁATY PRZEMIALOWE
w1a na nogi całą męską część załogi gospo·
h
h
rze.·zow•1c
świadczeń
rozwói
h
hamującyc
t:
'\\
Il
'd~ieżą chłopską - najpilniejszą potrze
dHslwa.
tylko
e
n'
absorbuie
hyła huilowa uniwersy tetów ludowych . Na nnieży siew wiosenny, klóry
Wc.hodzące w życie rozporządzenie P1 e '"~ą
W gospodars twie jest ustalona hierarchia , 010·
powoduj-a pewne
ten też cel szły pieniądze ze zbiórek zielo- rclnika, ale także konie, co
l~ady Minislrów o przemiale zbóż i o opłatach by występuj"' w pewnym stosunku 11adrz:ędno«ci
Na
okr<.'si~
ostatnim
w
dostaw
no-świątecznych. Dziś rozwijające się uni· zmniejszen ie się
przemiałowych wprowadz a t. zw. prumial ul· t p~drzędności.' lecz wszyscy zdają sobie ą>rt.wę,
ujemnie wpływa dz•1łalncść ~nwy dla rolników do 100 kg miesięc?nie l,1h f.e 1est to konieczne , by gospodars two naletycie
wersy. tety ludowe wymaga)·ą hard7.o wiei~ niektórych terenach
'.li·
z.<ad
prze
b.1nd, które teroryzuią rolników,
dostaw dla tnń· 300 k{! 'jednorazo wo kwartalnie od 100 kl! ż-.ita ftmkcjono walo - wszyscy pojmują swoje róle·nie
lciej troskliwości. mamy te7. dosyć dużo hu- ją·c im w spełnieniu obowiązku
i 13 k!! od 100 kg w oderwaniu , a z myślą o wspólnym celu, kt6·
również w t··m kotl· za opłatą w naturze 11 kit
<lynków po wywłasżczonych obszarnik ach. siwa. Dutą przeszkodą jest
zboża. Przy 1>rzemiale zwyklvm ooła!y rvm jest należyte funkcje>nowanie l!ospodantw~.
it1r:ego
niedo~h·
14 kg za 100 kg
Dzisiaj otworzyły się przed młodzieżą c< wym etapie realizacji świadczeń
\v naturze wynosżą dla żyta Właściciel gospodars twa ani właścicielka nie
odcinku apa•d!U
tvm
na.
a
współprac
h·czna
wyższych.
i
średnich
szkół
drzwi
ki! przy przemiale innego ziarna. Przy zjadaJą lepszych kęsków, lecz jedzą wszyscy ra·
16
chłopską
i
o~fil·
cj;
świ?rlr.zeń i przed•taw icieli ndministra
·
k
l 1ł
ł ł 71 ·
k
.J
Natomia~t pozvty· pr7.emialach dokonywa nych na zlec~niio wlad! zem 1 to samo.
Nif' mniej jeuna • m Ol ież c ops ·a me nc; (Np. w woi. lubehkim) .
~otówk„wa
Czasem bywa, że gospodyni wyróżnia sfebfe,
ob!erwuje my w w <1i. aprowizac y jnych obowianr' e oolata
mo7.e wykorzystać tej okazji, ho chłopa W vme wyniki tej współpracy
zmielone· szczególni e w czasie :tniw, ale to wówczas ona
kl!
100
każde
za
80
zł.
wysokości
w
e
ulrJdn!eni
ce
występują
często
Jako
łćc17ldm.
uclalszym ciągu nie l'tllĆ na to, aby móg~
Rozkurz łącznie z oczyszczen iem spc.:!;ywa posiłek mniejszą wartość przedstaw ia·
(n ziarna..
wymwali ucrn;łnicy 1<0n·
trzymać svna rzy córki( na nauce pbza do- w zbiorze świadczeń
został m!alony na 4 proc.
jący, a daje żniwiarzom jedzenie lepsze warto·
:-bota
.starostów , któny
'
"•
opłat w ściowsze.
mem, w odległym mieście, e:dzie mieszka- fereocji e~oizmy reg:onalne politykę nie o:11ąmlynv
przez
pobrania
t
wyp11dkac1
W
stosują własno·podwórkową
•
k
w }!o•·
nadrzędną
'
pozycję
zaimuje
,
wla·
Gospodarz
oddania
do
one
są
e
ństwowy.
obowiązan
ogólno·pa
naturze
rie i ntrzynun if" bardzo drogo osztn1e. d~:llc rię na interes
ć pra·
wyzyskiwa
by
celu,
tym
w
nie
e
„miarel<"
zw.
pcdarstwi
t.
części
yinym
Na czoło wszystkich zaf.!adnień w najbliźJrym dzom aprowizac
To też najpilnie j8za potr:r.ehą j<"st przyjreJ!la":lent owa· ce innych, lecz by koordynować wysiłki 1>racowcl'nach
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do postawy chłopów z 1zere·
Ilustracją
e dostaw UNRRA ni<.rotSacizny poniżej 80 k~ wagi tywc>i", a nie
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:: uchwałą Zarządu Powiatowe~o P
Zgodni"l
watnv
ten
by
slaP•ń
:r.~i<:kszenia pomncy kształcącej się mło- wvch clołoty ' ws1ell<ich
S L. na pow. Łaski zwołu ' emy Walny Zjazd cele więzienne za strajk rolny, jak i u znane
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Wyruem przywiązania do P. S. L. i jego przy.
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Ze wzl!lędu na o~raniczony cza,; wypu5zcze ·
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Na kos?.! Akcji Siewnej (zł. 12.700.0001 Pań cza~
· :>:~o<lne z zasadą samorządu oświatpwego.
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~
rvby.
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orstwo Traktorów i Maszyn Eczniej.
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