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MARCIN

JERZY SWIRSKI

Przed Kongresem

ROK PRACY- ROK WJ\LKI

Stoi przed nami okres prac, który ui ·d u·
tej mierze wpływać będzie na utrwalanie
W dniu 22 sierpnia 1945 roku została
11ię oblicza politycznego i U$frojowego podjęta uchwała i wydana pierwsza oPol$lci. Nic więc dziwnego, że 10 wykona- dezwa o powstan.: u i działalności Polniu uchwal Naczelnego Komitetu P.S.L. skiego Stronnictwa Ludowego.
Nie oznaczało to wcale, że staliśmy
przewodniczący Rady Naczelnej Dr Kier·
się dopiero co, nowopowstałą partią
nik zwołuje na dzień 15 bm.
polityczną. W odezw:e tej bowiem nado 50·cio letniej tradycji
wiązujemy
NADZWYCZAJNY KONGRES PSL.
pracy i walki Ruchu Ludoweito o należ
ne prawa dla wsi i chłopa, o budowę
Zawsze 1ak bywało, że w momentach szczerze demokratycznej Polski Ludoważnych decyzii naczelne władze naszego wej.
·
ruchu odwoływały się do opinii najszerNie byliśmy więc jakąś nową part.1ą,
szych warstw, nby zgodnie z ich wola kiei to nie tylko dlatego, że pod wspomn•a·
·
rować politycznym i organizacyjnym ży- ną odezwą nodpisani są ludzie. którzy
stali na czel~ przedwojennego Stronni·
ciem Stronnictwa. Tak jest i obecnie.
Wyniki głosowania ludowego, zbliżająca ctwa. Ludowego i ludz:e, którzy w czasię sesja K. R. N., projelcty ordrnacji wy· sie okupacji ni~m:eckiej zarówno tu "".°
borczej i przede wszystlcim same wybory 0 . kraju, jak i zagranicą reprezentowali l
r~z p.onowne próby PPS utworzenia, jedno- kierowali Ruchem Ludowym, ale przeli tego bloku wyborczego, a więc wciqgnię- de wszystkim dlatego, że przyświeca~y
cia do tego bloku PSL, 1.iiytworzyly ·rakq sy- nam te same ideały, którymi od 50-c u
tuację polityczną, wobec której Naczelne lat żyły masy chłopskie i za które nie
Władze PSL uważały za stowwne zwołanie jedną krwawą ofiarę poniósł chłop polKongresu. aby zasięgnqć opinii d1>fegatów ski.
Znane powszechn'e wydarzenia poliposzczególnych ogniw terenowych i znstosować się do postanowień najwyższej wła- tyczne sprawiły, że dalszą swą działal

I

W polityce wewnętrznej postanowi.
n ość musieliśmy rozpocząć pod nową!
nazwą. Tak bowiem czytamy w ode· liśmy pogłębiać te reformy i przeprowadzać nowe, które by w Polsce ugrun·
zwie:
towały na .zawsze .zasady demokracji
„Wypadki wojenne sprawiły, te czę!d lu· społecznej, politycznej i gospodarczej.
dowców na wcześniej oswobodzonym terenie
lubelszczyzny przystąpiła do Tymczasowego
Rządu pod starą naszą nazwą Stronnictwa
Ludowego. Dzisiaj gdy całe nasze Stronni·
ctwo wyszło na widownię pracy państwo
wej wraz z innymi stronnictwami demokra·
tycznymi istnienie dwu stronnictw ludowych jest zbyteczne i dla interesów wsi
szkodliwe. Oczekujemy połączenia sie wszv·
stkich szczerych ludowców pod jednym
sztandarem. Wobec używania przez to dru·
gie stronnictwo naszej starej nazwy, będzie
my odtąd dla uniknięcia nieporozumień, nosić nazwę: POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE".

W odezwie tej nakreśliliśmy równiei
Biorąc
działalności.
swej
program
współodpowiedz i alność za losy pań
stwa i narodu, rzuci.J:śmy hasło szczerej
i serdecznej współpracy ze Związk!em
Radzieck:m, utrzymania sojuszów z demokracjami Zachodu i dobrych stosunków Z<? wszystk:mi państwami walczacymi w jednym bloku demokracji prz~
ciw tyranii h!tlero-faszystowskiej.

~y Str~n~ctw~~ką~stw~aKonpnu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Na porządku obrad znajduje się zasadniczo jeden punkt: referat o sytuacji politycznej, wyciągnięcie z niego wniosków i
powzięcie uchwal, Bezspornie na tle ogólnej sytuacji, na czoło wybijać się będzie
Na podstawie jednomyślnej uchwały Naczelnego Komitetu Wykonawczego
zagadnienie wyborów i ponowna próba
zi?odnie z §§ 53 i 54 statutu, zwołuję
wciągnięcia nas do bloku wyborczego.
NADZWYCZAJNY KONGRES
Sprawa bloku wyborczego niejednokrot·
POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWZGO
nie i wszechstronnie oświetlana była na ła
mach naszej prasy, nfl konferencjach i ze- na dzień 15 września 1946 r. do W~rszawy, sala „Roma", ul. Nowogrodzka 49
braniach. Kongres styczniowy tę sprawę (początek obrad o 2,odz. 9.30) z następujący~ porządkiem dziennym:
1. Otwarcie Kongresu puez Przewodmczącego,
przelrazał N. K. W., który po przeprowa2. Referat o sytuacji politycznej,
dzeniu szerPgu rozmów z przedstawiciela3. Dyskusje i ·wnioski,
mi partii'. zblokowanych, doszedł do prze·
Uchwały.
4.
konania. zresztą zgodnie z nastrojami pa·
PRZEWODNICZĄCY RADY NACZELNEJ
nującymi w terenie, wystawienia własnej
Dr WLADYSLA W KIERNIK
r.
1946
sierpnia
18
dn.
Warszawa,
listy. Nastroje te nie u.legły zmianie. jak
ró1n1ież i taktyka pnrtii zbolokowanych.
W sobotę, 14 wrześńta br. w Warszawie, w sali konferencyinej PSL przy
metod.r ich propagandy, w niczym nie
85 odbędzie się posiedzenie Rady Naczelnej PSL.
JP-rozołimskfoh
Al.
ujawniają chęci zgodnego współpraco1ra
9 rano. Na porządku dziennym m. in. referat Prezesa PSL
godz.
o
Początek
nia z naszym Stronnictwem.
•
o sytuacji po'itycznej i sprawozdanie N. K. W.
Nie uprzedzając postanowie1i Kongresu,
W posiedzeniu wezmą udział także zastępcy członków R. N., po~łow1e Kluktóre się staną wiążącymi dla politylci i bu PSL, oraz członkowie Gł. Komisji Rewizyjnej i Gł. Sądu Partyjnego.
takt yki naszego Stronnictwa, wierzymy, że
PRZEWODNICZĄCY RADY NACZELNEJ
w tej rak ciężkiej sytu.acji politycznej dojDr WLADYSLA W KIERNIK
rzalo,~ć i 11•.v robienie polityczne, zdrowy rozum chlnpsh·i. wytyczą drogi naszeg'J postę
•
pou·ąnin Z(lOdniP z tradycją, jala1 w trnlce
•
o ideały demokracji poszczycić się mo-

NADZWYCZAJNY KONGRES
Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego

żemy.

Wierzymy równiez, że sugerowanie
przez partie zblokowane rozbieżności w nn·
szyrn Stronnictwie znajdzie f aktyc~ną odprawę w postawie Kongresu, lrtóry bezwąr
pienia zadokumentuje jedność po[(lądów
ogni w terenow-ych z taktyką i politykq Naczelnych Władz z prezesem Mikołajczy
kiem na czele.
TotPŻ w ciężkim okr<>.~ie. wymagającym
decyzji, trzeba bedziP w.Ykazać
wiPle umiaru i talrtu, ciPrpliwości i ofiar·
ności, aby przpz to przyczyniać się do roz·
wo ju i utrw(llania się najulcochml .ęzPj na·

Niemcy żqdaiq zmiany granic

Dw:e parfe n :emieckie działające legalnie, a m:anowic ie partia Socjal-demokratyczna i Unia Chrześcijańska zło
żyły władzom alianck'm w Berlin;e memor'ał, w którym domagają się otwarc'e rew 'zj i gran:c.
W bezwzględnym i brutalnym tonie
żądają zwrotu ziem oddanych pod za·
rząd Polski" jako konieczną przestrzeń
11

tt·ażhich

szej idei ·- Polski Ludowej.
I te wfośnie irst;a:::;anio. s'awiumy 11r;;ed
delegatów terenowych na Narlzr~'Y·
czajny Kongres Polskiego Stronnictwa Lu-

ocz~·

dor~ego.

życ:ową dla narodu n : emieck:e~o, mo-

Pracowaliśmy w n'esprzyjających i
trudnych warunkach. Walcząc· z reakcją w kraju i za granicą napotykaliśmy
równocześnie i na wiele trudności ze
strony partii zblokowanych: Nieszczę
dzono nam żadnej goryczy, utrudniano
nam współpracę. I trzeba powiedzieć,
że czyniono to dlatego, że przy budowie Polski demokratycznej pragnęHśmy
zachować samodzielną taktykę jak np.
przy montowaniu bloku wyborczego.
N=gdy ze swej strony niP. dążyliśmy do
wyłączności rządzenia Polską, ale zawsze i wszędzie podkreślaliśmy konieczność współpracy z innymi partiami demokratycznymi na Zósadach r.ó:wny,c h
praw i obowiązków, na zasadach proporcjonalnego współudziału w. rządże
niu i zagospodarowywaniiu Polską.

I m:mo tych trudnych warunków
wśród których nie brak jest i wypadków rozw:ązywania przez władze pań

stwowe

naszych

ogniw

terenowych,

jedność naszego Stronnictwa została u-

trzymana.
Już w czasie naszej działalności przy
trumn· e ś. p. · Wincentego Witosa doszło do połączenia i porozumienia sit
między nami, a tą grupą Stronnictwa
Ludowego. którą reprezentował prezes
Stan'sław Bańczyk i ś. p. Bolesław Scib:orek.

N:ezachwlala naszych szere!fów próba rozbicia PSL przez grupkę Reka. i
Bertolda. Chłopi zorganizowani w PSL
potępili ten czyn, odsunę.li się od n:ch,
pozo.stając wiernymi naczelnym swym
wład'zom.

Mamy za sobą liczne zjazdy : okręgo
we, powiatowe, gminne, a. przede
wszystkim Kongres i zebran:e Rady Naczelnej, w których to zgromadzen;ach
delegaci z całej Polski ujawniali swą
niekrępowaną wolę, na~troie w społe
wytvczali drogi po której
czeństw:e,
winno kroczyć PSL. I trzeba stwierdzić, że właśnie ta jednoHa postawa
naszego Stronnictwa zapewnia mu s'łę,
kładz:e kres wszelkiej nieśc:.słej propagandz ie o rozb i eżnośc'ach wśród nas
i staje s'.ę fundamentem naszego zwycię

tywując przy tym, że Polacy n1~ będą
w stanie zag0spodarować tych zie~.
Te bezczelne żądan i a Niemców n·e są
nowe. Uprzednio już protestowali przec:.w wydz:eleniu Zagłęb ; a Ruhry i Saary, obecnie przypuśc : li sz.t urm .na Odrę stwa.
i Nissę, wyrażają~ przekonanie, ~e a·
Czekają nas ciężke czasy. Nie jedlianci n:e dopuszczą do utrzyman a o· no jeszcze rozgoryczen:e przyjdzie nam
~
przeżyć, niejedną jeszcze bolesną of ahecnego stanu.
rę złożyć nam wypadn:e, ale wierzymy,
•
•
że jedność naszego Stronn'dwa, którą
tak chłopi umieją zachować i uslrz, c,
na zwykłych hakach rzeźniczych. W ty~ s~· że zgodność wys ' łków naczelnych wł dz
mym więzieniu zamor~ o wano 5.000 przec1"."m- z n~iszerszymi naszymi dołami dop rol<ów reżimu hitlero\\·skt e~o . Prr.e~łępcy woien- wadz' do zwyc'P-stwa tych ~zczytn y c l
ni straceni zostan:i, w Berlinie, jako w kolebce demokratycznych ideałów, jak:e są w y
agre,ji hitlerowskiej. która wydała wojnę calepisane na zielonych sztandarach Polmu światu.
skiego Stronpidwa Ludowego.

Zbrodniarze mo1enn1
Międzygoju~znicza Rada Kontrnlnfl Niel!'iec
po~tanowila , iż przestępcy wojenni, ~tórzy ska7a.ni będą nfl śmierć pr zez Wyso~1 Trybun a ł
Wo icnny w Norymberd ze, straceni zos.ta~ą ':"
Berlinie w więzieniu Plotzensee. W w1ęz1emu
tym zginę ło w swoim czasie. dwustu. uczestników spisku na Hitlera. Powieszono ich wtedy

Mamy za sobą rok pracy - rok walki i w tych wysiłkach niejedno zostało
dokonane i niejedną bolesną ponieśliś
my stratę. Odszedł z naszych szeregów
nieodżałowanej pamię\ci przyw:ódca mas
chłopskich, Wincenty Witos. Padli na
posterunku tacy dzia\łacze jak: Włady
sław Kojder, Bolesław Scibiorek.

Str. 2

CHŁOPSKI

Kraj uczci trwale nieśmiertelną
Wincentego Witosa
Polacy! Bracia Chłopi! Lu.d owcy!
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go, który otlczuł i zrozumi ał, czym był
~iedy zamknęły s : ę na zawsze oczy dla niego W incenty W'tos.
Wolą jest jednak ludu polskiego dać
.Wmcentego Witosa, kiedy przestało bić
serce wielkiego Syna Ojczyzny, a mą· tej czci i pam' ęci wyraz zewnętrzny,
drego wychowawcy ludu i kierownika trwały i c!ągle żywy, a świadczący o
żałoba okryła n:e ty1lko wi eś wdzięczności dla swego niezapomnianenarodu polską, wszystkich chłopów, <1.le naród go n:,!!dy Wodza!
Polskie Stronnictwo Ludowe, które
cały. V(szyscy bez różn'cy stanu, po·
i któremu przewodz:ł przez
budował
chodzema i przekonań, oddali hołd JeWincenty W ~tos, - speł
dziesiątki
lat
Pol·
i
go wielk:an zasługom dla narodu
niając wolę narodu, wolę chłopów ski.
pow::iłało do zycia Kom;tet uczczenia
Wielką była <:hwila, gdy u trumny pam'ęci Wincentego Witosa.
W skład Komitetu weszli przedstaJego stanął naród bez względu na róż·
n' cę partyj:11ą, ~~y ucichły spory ".'alki, wiciele 'i przyjaciele Ruchu Ludowego,
g~y h?łd ·" czesc dla Jeg? pracy t _czy- oraz instytucji kulturalno-ośw'. atowych,
now. z!e~noczyły. wszyst~ich Po~akow. zw:ązanych swą pracą ze wsią polską.
N1esm1ertelną Jest pamięć o Nim, wy- J Spośród wielu form i sposobów, któ·
ryta na zawsze w sercach ludu polskie· rymi chcemy uczcić pam i ęć Wincente·

namięć

go Witosa, iako najwaznieisze uważa
my stworzen:e instytucji, upowszechniających i pogłęb i ających oświatę ludo·
wą, oraz utrwalenie w pamięci potomny<:h postaci Wincentego Witosa, Jego
życia prac i czynów.
Na p:erwszym pJanie stanęła więc
sprawa budowy Un'.wersytetów Ludowych Jego Im'.enia a przede wszystkim
budowa Uniwersytetu Ludowego w
Wierzchosławicach, zorganizowan:e muzeum pamiątek po Nim w Krakowie,
utworzenie fund'acii ośw'atowych dla
wykształcenia młodzieży wiejsk'ej,
dawnictwa Jego dzieł, portretów, opisu uroczystości pogrzebowych, nadanie
Jego Imienia placom i ulicom w miejscowościach całej Polski, zwłaszcza
związanych z Jego działalnością.

Otwarte iuż zostały podwoje Urriwer•;ytetu Ludowego im. W incentego Witosa w Borzedz\czkach, w ziemi W ielkopolskiej. Istnieje już szereg ~1 mna
zjów w:ejskich i szkół im'.en '. a Wincen~
tego Witosa. Omawiane są projekty
budowy wielkich Domów Ludowych w
głównych centrach ruchu ludowego,
biograf1i Jego rodzinnej wsi Wierzchosławice, usypanie kopca ku Jego czci,
b11rlnwa mauzoleum.
Wszystk'e te sposoby uczczi-nia Win·
centego Witosa będą stopniowo podej·
mowane i wprowadzane w życie w zależności od postępu prac Komitetu, a
przede wszystk'm od środków, jakimi
bęrlz ; e rozporządzał.
Toteż chcemy na razie ześrodkować
cały wysiłek na wykonanie najważniej

szych zadań wyżej wymienionych. Już
samo wyliczen;e tych zadań, jakie Komitet przed sobą postawił, daie dostateczny obraz, jak wielkich środków do
kh spełnienia potrzeba.
Sama budowa, wykończenie i urzą
w
Ludowego
Uniwersytetu
dzeni.e
'li 'd niu 18 sierpnia hr. zmarł z powodu jaciela. Darzyli Go przyjaźnią i zaufaniem, ich rodzinom, tajemni"ca jego działalności
będzie
wymagać
Wierzchosławicach
nieszczęśliwego wypadku ś. p. prof. Hen· zwłaszcza, że tę serdeczną przyjaźń i po- zdołała się zachować.
wkładu około 15 mil'onów złotych. Buryk Gnoiński. Zmarł człowiek wysokiej moc otrzymywali od Niego wtedy, kiedy
Nie ograniczył się clo pracy wymienio- dowa tego uniwersytetu na uzyskanym
wartości i wielkiej zasługi dla Polski. Ruch Lm.Iowy był tak ostro zwalczany.
nej. Ale jeszcze w okresie okupacji nie- ośrodku rolnym została już podjęta.
Zmarł wieloletni przyjaciel Ruchu Ludo·
pracował nad organizacją zdro· Fundusze na ten cel znaleźć się muszą
mieckiej
W czasie okupacji niemieckiej ś. p. prof.
wego, odpowiedzialny jego działacz w pra·
Gnoiński objął zaszczytne, odpo· wotności wsi. Pracę tę prowadził w dal- i znaidą się. Akcję swą oprzeć chcemy
Henryk
cach konspiracyjnych w okresie okupacji
wiedzialne, ale i wielce niebezpieczne sta· szym ciągu po wojnie w Wydziale Kobie- na dobrowolnych ofiarach wszystk1ch
niemieckiej. Zmarł wybitny lekarz i nau·
nowisko - szefa sanitarnego Batalionów cym P. S. L., z którym stale z zapałem Polaków, zrzeszeń, stowarzyszeń oraz
kowiec w zakresie wiedzy lekarskiej.
instytucji, uznaiacych zasługi W'ncen·
Chłopskich, kierownika Zielonego Krzyża, współpracował.
'Całe jego życie było pełną poświęcenia organ'izacji pomocniczej B. Ch., oraz lekaPonadto ś. p. prof. Henryk Gnoiński tego Witosa dla Polski, a w pierwszym
służbą dla PolskL Służbę tę rozpoczął dość rza Ruchu Ludowego. Jakże chlubnie i od- był wybitnym wieloletnim działaczem rzędzie na ofiarach chłopów!
wcześnie, ho jeszcze jako kilkonastoletni ważnie wywiązywał się ze swoich ohowiąz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Ostatnio
Choć miFony są potrzebne, w:erzy·
uczeń szkoły średniej. Jako syn zacnego i ków. Wyszukiwał lekarstwa i opatrunki był szefem wydziału sanitarnego i człon my i jesteśmy pewni, że miliony chło
rozumnego ślusarza, pracującego na kolei dla organizowarnych apteczek, rozsyłanych kiem Zarządu Głównego tej instytucji nów złożą potrzebne na ten cel fundu---,rozumiał ludzi pracy. @dczuwał ich tro· oddziałom B. Ch., leczył hezi·nteresownie
~
Zdobył także w zakresie wiedzy le- sze!
ski i potrzeby. Darzył luclzi pracy swą przy- wszystkich działaczy ludowych; drukarzy kar8kiej wiele wynalazków i naukowych
Chcemy, by jak najszersze rzesze sooj~źnią i nawzajem przez nich był przyja7. prasy konspiracyjnej Ruchu Ludowego; osiągnięć, które utorowały mu drogę do łeczeństwa polskiego wzięły udz:ał w
mą obdarowany. Czyniąc zadość tej potrze· pracowników tajnego radia; opiekował się stopnia docenta a ostatnio profesora uni· tym wielkim dz:ele, które będz;e czę
bie duchowej zapisał się jako 15-letni u- bardzo czynnie wit,tźniami Oświęcimia; o- wersytetu.
ściową zaledwie spłatą wielkiego, dłu
czeń do szeregów organizacji robotniczej piekował się prezesem Wincentym WitoBolesną więc stratę poniółł Ruch lu. gu, jaki zaciągnęl'śmy wszyscy w stoim. Kilińskiego. W szeregach tej organi· sem, gdy ten ukrywać si.ę m.usiał przed
dowy przez śmierć przedwczesną ś. p. sunku do bezcennych zasług Wincenteza~ji a jed~ocześnię w organizacji szkol- Niemcami w Piotrkowie.
prof. Henryka Gnoińskiego. Pamięć o go W'tosa!
ne1 zdobył szersze uswiadomienie politycz·
Wielki patriota, wielki wychowawca
Jego czynach i poświęceniu będzie wśród
dopisywało.
mu
pracy
tej
w
Szczęście
no-niepodległościowe. W krótkim czasie
i przywódca Ruchu Ludowego,
Narodu
Bo, chociaż adres jego znany był szerokie- nas wieczną. Jrgo szlachetne iycie bę
wysunął się na czoło pracy niepodległościo·
prawdy i demokracji,
bojownik
wielki
mu gronu pracowników konspiracyjnych ; dzie dla nas wzorem.
.wej. Jako organizator i wychowawca mło·
dla której pracował, walczył~ c:erpiał,
dzieży szkól średnich w Piotrkowie przy- będzie uczczony przez naród tak, jak
czynił się wybitnie do rozwinięcia ruchu
.
tego jest godnym!
niepodległościowego ,,zarzewiackiego".
Niech w szeregach of'arodawców .nie
brakn;e ani jednego świ;idomego swych
. ~rzyjmował w dalszym ciągu wybitny uGnoińskiego
ś.
praw i obowiązków chłopa polskiego.
dział w pracy młodzieży „zarzewiackiej"
ani jednego przyiac'ela ruchu ludowego ,
podczas nauki na Uniwersytecie w Krako·
ani jednego inteligenta, zwiąvine~o z
wie, zwłaszcza w sekcji wiejskiej tej orga·
Uroczystośc'i pogrzebowe ś. p. prof. oraz siostry b. Zielonego Krzyża w otoideą Polski Ludowej, Wolnej i Sprawie·
nizacji. Należał on do tych, którzy ruch
Henryka Gno:ńskiego rozpoczęły się czen!u tych samych sztandarów. W po·
dliwej.
niepodległościowy na szerokłm uświado22.VIII. nabożeństwem żałobnym w ka- grzebie uczestn'czyły delegacje PCK.
Wspólnymi s:łam.i wybuduiemv wiel111ieniu chłopów i robotników opierali. A
pl1·cy św. Barbary w gmachu 11 Roma". „Wici", PSL, Wydziału Kobiecego PSL,
ki, żywy pomn=k Wincentemu Witosoniepo~ległość Polski z potrzeb rozwoju
Kaplicę szczelnie wypełnili: rodz'' na i b. Batalionów Chłopskich oraz liczny ze.
wi, pomnik, który po WS7.e czasy świad·
1zerok1ch mas ludowych wywodzili.
przyjaciele zmarłego, Zarząd i pracow- spół p:otrkowian. Trumnę wynieśli z
W czasie poprzedniej wojny ś. p. prof. nicy PCK, władze i człorikow'e PSL z kośc ' oła i wn:eśli na cmentarz członko· czyć będzie o Je.f!o wielkich zasługach
dla Polski i o w' elki ej m:łości narodu,
Henryk Gnoiński wziął bardzo żywy udział min:strami: Kiernikiem 1 Wycechem na wie PSL i b. Batalionów Chłopskich.
przywia.zaniu chłopów polskich do JeW Polskiej Organizacji Wojskowej. Z Ba- czele, władze Wydziału Kob'ecego PSL,
talionem Warszawskim tej organizacji wy- władze Zw. Młodz ' eży Wiejskiej 11 W!ci"
Nad grobem M. Młodoieńcówna, go wielkiej postaci.
N 'echaj to dz'eło uczczenia W'ncen111aszerował w 1915 r. na front do Legio- z lkznym gronem pracown:ków i dz'a- przedstawic'elka
Zw'.ązku Młodz'eży
nów. Lecz nieostrożny postrzał przez ko- łaczy tej organ:zacji, przedstawiciele b. Wiejsk'ej „Wici", w wzruszających te~o Witosa stanie s1ę symbolem niezło
legę na postoju uniemożliwił mu wzięcie Komendy Batal'onów Chłopsk'ch wraz słowach wyrazqa ból zorganizowanej mnej woli narodu, ludu polskiel!o słu
udziału w walce. Pracował więc w dalszym z gronem członków, a szczef.5óln;e dz:a- młodzieży w:ejskej z powodu przed- żenia po wsze czasy w:elk'm ;cłeałom,
ciągu w P. O. W., a po jej zmobilizowaniu łaczek pom. organizacji B. Ch. „Zielo- wczesnej straty tak wielkiego tyloletnie- głoc:zonym przez \XfincPntego Witosa.
Niechaj hołd dla N:ego i ofiarność
1ię w 1918 roku wziął czynny udział w ne~o Krzyża", której ś. p. prof. Gnoiń- go szczerego przyjac'ela i opiekuna.
uczczen'a Go ziednoczy wszysf1{:ch
dla
walce o wyzwolenie Polski jako lekarz woj- ski był k ierown'kem, przedstawiciele i
Na dowód przyw:ązan:a do serdecz·
chłr>0ów w praw<h:wej i s'zczerei ied1kowy.
pracown:cy Tow. Uniwersytetów Ludo- nego przyjac:ela młodzieży złożyła na
niechai będz:e potężnym wyuoś.ci . Ruch.em Ludowym ś. p. prof. Henryk wych i innych instytucji.
trumnie ś. p. prof. Henryka Gno;ńsk'ego
razem czynu chłopskiego.
Cnoiński zainteresował się dość wcześnie.
h i'n- znaczek „wic'owy" na zielonej wstędze.
· ·
d
· ·
,
'X'arszawa, w sieron=u 1946.
L ·czne w 1ence o wym!emonyc
Jeszcze jako uczeń szkoły średniej utrzy- stytucji
W imieniu Naczelnego Kom;tetu Wy·
i organizacji oraz od Ameryk.
Za ~łf>wny Polsk' Komitet uczcze·
mywał stosunki z działaczami ludowymi w
Czerwonego Krzyża, drukarzy wydaw- konawczego PSL po7.egnał ś. p. prof.
nia Wincentes;!o W'tosa
Piotrkowskim. Bywał u nich na wsi i po- nictw konsp;racyjnych Ruchu Ludowego Gnoińskiego - St. M'erzwa, zastępca
_
przewodni.czący:
~agał w pracy w miarę możności.
1 przyjaciół, otoczyły kw'ec"em katafalh Naczelnego Sekretarza. Stw'erHz ł on,
Wł K:ernik,
Zainteresowanie to i pomoc wzmogły z trumną, przy ldórei wartę honorową że naioięlm:e!szą cechą ś. p. prof. HenZastępcy przewodn;l"7acegoe
tłę wtedy, kie<ly li. p. prof. Henryk Gnoiń- pełn.iły siostry PCK i b. z· elonPÓf) Krz".- ryka Gnoińskie~o było głęboko czujące
St, M;k~ł.f\jczyk,
1\.i osiadł w Warszawie jak lekarz i pra- ża w ot0czen:,, sztandarów PCK, „Wi- serce. Odczuwało ono n 1 edolę ludzką i
St. Os'er.1<L.
eownik nauko"W'y na polu wiP:dzy lekar- ci", B. Ch. i PSL.
prat?nęło zgody, tak nam dzisiaj poSekretarze: Mór. St . Mierzwa
tkiej. Największe jego zainteresowanie
Józef Góiski,
Po odprawien:u egzekwii trumnę wy· trzeb::ej.
'Wzbudził ruch organizacyjny młodzieży
Skarbnik: W'ncenty Bryja.
Ostatnia że~nała Ś. p. Gnoińskie~o
r,złonkow;e h. Komendy
k<>nl'.cy
z
'
nieśl
Wiejskiej. Tot eż zawiązały się serdeczne
Umie1;m·7ono ją na urna· posłanka H. Chorążyna im:eniem Wy1tosunki miedzv nim a dzialaczami Zwiaz· B. Ch. i PSL.
dz;ału Kob:et PSL. Przypc;>mniała, iak
PCK.
samochodzie
jonym
Wszystkie ofiary na powyzsze cele można
lu Młonzie:iy Wiejskiej, zwanej od 1928
niebezp:eczne
i
trudne
ale
zaszczytne,
prof.
.
p
składać w oddziałach Narodowedo Banku Pol·
ś.
w'oząc
ruszył,
Samochód
roku „Wici".
obow:ązk.i wziął na sieb:e w okreś:e o- •kiego na rachunek Nac7elnego Komitetu Wy·
~. p. prof. Henryk Gnoiński slał się le- Henryka Gnoińskego do je6o rod7.'nnegcl'7,:e 23.VTTT. kupacji niem:eck:ei - szefa san'tarnego kom1wczego Polskiego Stronnictwa Lurlnwego
P'otrkowa,
_
grodu
go
larzem tej organizacji. Ka żdy członek
Batalionów Chłopskich i lekarza Ruchu w Warszawie. oraz w redn kciad1 pi, m: . C"hłop.
Wici" nie tylko otrzymy'\'ał od niego bcz- odbyło s'ę nabożeństwo że1łobne w koski Sztandar", „Gazeta Ludowa" w Wnrsza·
Ludowego.
ka·
i
Trumna
Dom'n'kańsk:m.
po
śc:ele
p!atną pomoc lekarn ką, ale i niezapomniatygodnik „Piast" - Kraków „Pol•ka Lu·
wie,
Głębokie wzruszenie uczestników tej
ne serdeczne przyjęci . Nie szczędził on i 1 tafalk tonęły w kwiata ch, gdyż ~n wień1 adczyło,
w Poznaniu, wreszcie we wszystkich Zadowa"
iż
św
uroczystości
smutnej
W11rsza„
w
złożonych
lrotlków finansow ych na poparcie pracy ców ; wiązanek,
·ządach PSL
przez
bolesną
iak
odczul:
wszyscy
p:otr-1
przyiac'ół
od
jesz~ze
7,ły
dos
w:e,
Orf:anizacy}nej ,,Wi ri".
Sekretariat Głównego Komitetu mie•ci się w
Toteż młodz;eż Wiciowa ·i działacze lu- ! kow'an. Wartę nrzy trumn'e pełniłv no- I· śmierć ś p. prof. Gnoińskiego ponieśli
AI. Jerozolimskie 85, pokój S12.
Warszawie,
.!owi cenili wielce swego sercleczneg~ przy- I dobnie, jak w Warszawie, siostry PCK stratę.

,

S. p. prof. dr Henrnk

Gnoiński

------------------------------------------------------------------

p. prof. H.
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KONFERENCJA POKOJOWA
W Parytu w dalszym

ciągu toczyły

Dyrektor UNRRA w Polsce

„.

~~,:~·: .~.
7 :-„

ZATARG
STANóW ZJEDNOCZONYCH

rię obrady Konferencji pokojowej. Na
Z .JUGOSŁAWIĄ
konferencji komisji bałkańskich zaDyr. La Guardia po przybyciu wyraDnia 22 s:erpnia przybył do Warszakwestionowano prawo udziału Francji wy samolotem
naczelny
dyrektor ził radość z przybycia do Polski. Goście
Nad terytorium Jugosławii, niedaleko
w naradach nad traktatami pokojowy· UNRRA La Guardia wraz z całym sze· zwiedzili Warszawę. Stare Miasto i wy· od grani<:y, zostały zestrzelone samolomi z niektórymi bałkańsk'.imi państwa regiem współpracowników.
marłe przestrzenie ghetta wywarły o- ty amerykańskie. Szef wy,działu infor·
mi, ponieważ Fran<:ja nie była z nimi w
Organizacja UNRRA oddała ogromne gromne wrażenie na dyr. La Guardia. macji ambasady jugosłowiańskiej w Wa·
stanie wojny. Delegacje: amerykańska, usługi całej ludzkośc i , a zwłaszcza Dyr. La Guardia wdawał się, zwiedza· szyngtonie oświadczył, że Jugosławia
brytyjska, francuska stanęły na stano· krajom poszkodowanym przez wojnę. Z jąc Warszawę, w przyjacielskie poga· przedłożyła Stanom Zjednoczonym udow'sku, że zadecydować kwestię tę może idei czy·s tego human:taryzmu powstała, wędy z napotkartymi mieszkańcami kumentowany protest w sprawie przejedynie zebran'.ie ogólne konferencji. wzorująca się na najpiękniejszych przy· Warszawy za pośrednictwem tłumacza. lotu eskadry amerykańskiej nad teryto·
względnie komisja regulaminowa.
Jadach z historii bezinteresownej po· Dyr. La Guard'.a złożył wieniec na gro- rium jugosłowiańskim. Zestrzelone saZadecy,d owano następujący por,!ądek mocy ludzkości, organizacja UNRRA hie Nieznanego Żołnierza. Po południu moloty były samolotami cywilnymi.
rozpatrywania traktatów: Włochy, Ru· dobrze zasłużyła slę światu. Również przyjął dyrektora UNRRA wiceprezy·
Stany Zjednoczone wystosowały do
mun:a, Bułgar:a, Węgry, Finlandia. De· wiele zawdzięcza jej Polska. To, że sy- dent K. R. N. Grabski. W drugim dniu Jugosławi1 notę, domagającą się wyjaś·
legat Wielkiej Brytanii jest zwolenni- tuacja żywnośc:owa i odzieżowa przed· pobytu dyr. La Guardia odbył konferen~ nień w sprawie ' zestrzelenia samolotu
kiem wyznaczenia 3 podkomisyj: mor· stawiała s:ę w Polsce nieźle, w znacz· cję z wicemin:strem Wolskim. Po czym amerykańskiego nad Jugosławią. Nota
skiej, wojskowej i lotniczej i ewentual- nym stopniu zawdzięczamy UNRRA. wyjechał zwiedzić tereny zniszczone wysuwa żądanie zwolnienia załogi zenie podkomisj~ koordynującej. Proponu· Wkład jej w gospodarkę polską w ostat· wojną. Oprowadzał go po tych tere· strzelonego samolotu oraz zapewnienia
nach wicepremier Mikołajczyk.
je ponadto rozpatrywanie traktatów 3 nim roku był olbrzymi.
jej bezpieczeństwa w podróży przez te·
Po powrocie przyjął go prezydent K. rytorium Jugosławii. Rząd Stanów ZjedToteż cała Polska wdzięcznym ser·
państw bałkańskich łącznie. Oddzieln!e
cem powitała naczelnego dyrektora tej R. N. B:erut i udekorował wielką wstę· noczonych domaga się takte, aby przedzajęto by się Włochami.
Delegacja włoska złożyła w sekreta· instytucji, z m ' łości bliźniego zrodzonej. gą orderu Polonia Restituta.
stawiciele jego w Jugosławii mieli moż·
r '. acie konferencji swoje uwagi na te·
ność komunikowania się z członkami
mat projektowanego traktatu pokojozałogi, którzy pozostali przy życiu. O He
wego. Uwagi te dotyczą większości
te życzenia S.t an6w Zjednoczonych nie
artykułów i stanowią obszerny memo·
zostaną spełnione w ciągu 48 godzin,
r~ał. Podkreśla się w nim, że faszyzm uRząd Amerykański przedłoży sprawę
Rządy Wielkiej Brytan::i i Stanów ny, zgodny z dobrymi obyczajami dy·
padł nie tylko na skutek działań wojen·
Radzie Bezpieczeństwa O. N. Z.
Zjednoczonych Ameryki Północnej wrę plomatycznymi fakt brania w obronę
nych, ale przede wszystkim z powodu
Agencja Tanjung doniosła, że w
czyły Rządowi Polsk' emu dwie zbliżo· przez obydwa rządy partii p. Mikołaj
nastrojów w kraju. Memoriał żąda zmia·
związku
z zakończeniem śledztwa w
ne w treści do sieb:e noty w sprawie czyka, tj. PSL. Utwierdza nas to bony projektu umiędzynarodowienia Trie·
sprawie
zmuszenia
do lądowania na tewiem
w
przekonaniu,
że
wvborów
interwencja
do
Sejmu
w Polsce.
stu, sformułowanego przez Wielką
Noty domagają się przeprowadzenia rządów an~losaskich nastąpiła tym ra· rytorium Jugosławi.i samolotu amerv·
Czwórkę. Strefa międzynarodowa powolnych i nieskrępowanych wyborów, zem, podobnie jak i dawniej, zupełnie kańskiego, marszałek Tito oświadczył,
winna być rozszerzona i w skład jej po·
wysuwają sugestie co do przepisów niezależnie od jakichkolwiek sugestii że odmawia udzielen ia odpowiedzi na
wilnno wchodzić szereg miejscowości
czy inspiracji p. Mikołajczyka, stojącego, notę amerykańską, uważając ją za bez·
przyznanych JugosławH. Ponieważ spr'a- ordynacji wyborczej.
W spraw'.e not zabrały głos „Robot· jak w:dać, na ~runcie całkowitego u- podstawną. Oświadczył on również, że
wa kolonii włoskich nie jest ostatecz·
niezależnienia Polski od obcych wpły· jest przekonany, że naruszenie granicy
n~e zadecydowana, Włochy żądają, aby ruk" i „Zycie Warszawy", które twier,
"
Jugosłowiańskiej przez samolot amery·
dzą,
że noty wysuwają żądania, które WOW,
sprawa ta nie była poruszana w trakkański było rozmyślne i ma wrażen:e,
Chociaż p. B. W. pisze te słowa z
tacie' i chcą tymczasowo powrócić na naruszają suwerenność Polski.
że Amerykanie chcieli tu pokazać, jak
„Życie Warszawy" p'sze m. innymi: n'eszczerą ironią•, wie dobrze, że jego silne mają lotnictwo.
terytoria afrykańskie do czasu ostatecznych decyzji sojuszników. Delegacja żą· „Uważamy również za zupełnie natural- słowa są jak najbardziej prawdziwe.
Z drugiej strony Rząd Federacyinei
'da odszkodowań od Niemiec. W dyskuLudowej Republiki Jugosławii zgodził
sji zabierali głos delegaci Jugosławii,
się na to, by amerykańskie władze wojBelgi.i, Czechosłowacji, Abisynii i Białej
skowe zabrały samolot, który zmuszony
rządu
Rusi.
był do lądowania.
Następnego i:lnia zabierali głos prze.d6. zachowanie stopni wojskowych
u·
Marszałek Tito wydał wczoraj dyspoRząd Polski wystosował do ~ządu f
atawiciele 6 państw zaproszonych, nie Wielkiej
mundurowania;
zycję 4 armii iugosłowiań,skej, by nie
Brytani.i notę w sprawie ubę.dących uczestnikami konf eren<:ji, a
7. płace według stopni wojskowych nie
strzelano do obcych samolotów, przelatworzenia Polskiego Korpusu Przyspo·
zaś według wykonywanych prac.
uproszonych w celu wyrażenia opinii sobienia,
tujących nad terytorium Jugosławii.
uważając, że nie jest to demo·
I dalej nota mówi:
na temat traktatu pokojowego z Wło bilizacja woisk polskich za granicą.
Zaś 21 sierpnia o godż. 21.30 dziewięć
No·
chami. Byli to przedstawiciele następu tę złożył Minister Pełnomocny
Rząd mój w zrozumieniu potrzeb tych byosób
z zestrzelonego samolotu zostało
J. Olłych żołnierzy polskich, którzy nie są jefą,oych państw: Albania, Meksyk, Egipt,
szewski.
szcze
zdecydowani
powrócić, nie odnosi się zwoln'onych przez Jugosław:ę w odpoKuba, Austria, Iran. Niiektórzy z przed·
bynajmniej nieprzychylnie do tworzenia in· wiedzi na żądanie Stanów Ziednoczo·
Najważniejsze ustępy polskiej noty są
stawicieli doma:gaiil s'ię pełnego udziastytucji szkolących do zawodów tycia cy- nych. Dzies'ąty pasażer, kapitan armii
łu w konferencji, uważając, że ich wkład następujące:
wilnego, jednakże musiałby najpierw na· Łureck'ej,
poważnie ranny, znajduje się
brać pewności, że instytucje te będą posia'do zwycię$twa Narodów Zjednoczonych
Rząd mój natychmiast po wysunięciu
w
szpitalu
jugosłow:ańskim i nie może
dały
następujące
cechy:
przez Jego Ekscelencję ministra Bevina
był dostatecznue wielki. Stosunek nie·
być stamtąd przetransportowany. Pa1)
Szkolenie
odbywać się będzie w ic1 projektu
sformowania
polskiego
korpusu
których przedstawicieli do roli Włoch
mach pozbawionych cech wojskowych, zwła· c;ażerowie ci przybyli do kwatery 88 dv·
przysposobienia wskazał na to, że wbrew
podczas wojny i do roli włoskiego fa·
szcza wyszczegó\nionych w punkcie 1·szym wizji amerykańskiej na 5 i pół godzin
zapowiedziom rządu Jego Królewskiej Mo·
szyzmu jest bardzo krytyczny.
niniejszej noty.
ści i niezaletnie od jego intencji nie będzie
przed złoż~niem ultymatywnej noty ato faktyczna demobilizacja dawnych od2) Szkolenie odbywać się będzie w c cł • ęb
W piątek 23 sierpnia komisja polimerykańskiej.
Dotychczas nie wiado·
działów polskich, lecz zachowanie tch w in·
nych
zespołach ścWe fachowych.
tyczno-terytorialna dla Włoch przystą
mo.
czy
pozostał kto przy życ ' u z drunej postaci, a wiec w konsekwencii równiet
3) Przedstawiciele 'rządu moje~o dopupiła do szczegółowego rozpatrywania
wszystkich szkodliwych skutków ich istnie·
szczeni będą do tych instytucji, gdzie szko- ~iego straconel!o samolotu amerykań
nia dla sprawy pokoju i stosunków polsko·
projektu traktatu pokojowego z Wło·
lenie będzie się odbywać i będą mieli moż ikiego. Jak dotychczas armii jugosło
brytyjskich.
chami. Art. 1 wstępu do traktatu, wyli·
ność stwierdzenia ich niewojskowego cha- wiańskiej nie udało s'ę wpaść na ślad
rakteru.
Powstanie polskiego korpusu przysposo·
czający mocarstwa sprzymierzone, któdwóch członków zało~i. którzy wysko·
hienia jako on!anizacji militarnej, ujętej w
4) Instytucje szkoleniowe nie będą ośrod
re traktat podpiszą, został przyjęty bez
czyli z drugie)!o samolotu w chw li, gdy
karby dyscypliny wojskowej, w najmniej·
kami działalności, skierowanej przeciwko
dyskusji. Natomiast do art. 2 delegacja
stanął on .w płomien:ach.
szym stopniu nie zmniejsza presji wywiera·
rządowi polskiemu.
holenderska zgłosiła poprawkę, by sło
nef na tołnlerzy przez antydemokratyczny
W związki! z konfrktem prasa ?me5) Dawni oficerowie polskich sił zbrojwa „wypowiedziały wojnę" zastąpić sło
korpus oficerski przy pomocy całego systenych pod . dowództwem brytyjskim p·o zba· rykańska zajmowała stanowisko dość
mu wyrafinowanych i dalekich od prawdy
wami. „sprowokpwały stan wojenny".
wieni będą wszelkiego wpływu na charakter zdecydowane, tak np.
korespoprlenl
środków, a więc jeszcze bardziej utrwala
i bieg szkolenia.
Przeciwko poprawce wystąpił delegat
hamulce, powstrzyrr„:- ro 7ołnierzv od poNew
York
Evening
News
tw : erdz'ł. że
6) Płace będą według wykonywanych
radziecki Wyszyński, stwierdzając, że
wrotu do kraju.
prac,
względnie do czasu nabrania przez Stany Zjednoczone są zdecydowane o·
zaproponowane zmiany, pozornie nie·
Wedłu!! osta,tnich wiadomości, jakie rząd
szkolonyc1i pełnych kwalifikacji zawodo- kazać krajom bałkańsk:m, że n:e ulękną
winne, grożą zniekształceniem ogólnego
mój z różnych iródeł otrzymał , a w szcze·
wych jednolite.
się ewentualnego konfliktu z nim i, iesensu całego artykułu. Dyskusja nad tą
,l!ólności na podstawie oświadczeń gen. An·
7) Szkolący się będą mogli być zaopatry· żeli sytuacja będzie tego wymagać . W
dersa i. gen. Kopańskiego (których to wy: .
sprawą trwała około 2 godzin. Wreszde
wani w prasę polską z kraju, zaś polskie postanow'eniu tym n:e
ode~rają roli
powiedzi w tadnym razie nie motna trak·
organizacje demokratyczne, działające na
poprawka holenderska została przyjęta
względy
tować jako oświadczeń prywatnych), oraz
na
jego
reprezentację
w sto·
terenie
Wielkiej Brytanii, będą miały do
11 ~losami przeciwko 9-ciu. W związku
odpowiedzi podsekretarza stanu Lawsona w
sunkach międzynarodowych.
nich swobodny dostęp.
z głosowaniem interesujące jest to, że
Izbie Gmin, wojskowy charakter polskiejfo
8) Szkolący się będą mieli zapewniony
Waschington Post pisze. że decyzia
korpusu przysposobienia nie mote budzić
przeciwko poprawce głosowały pań
swobodny dostęp do przedstawicielstw dy· Stanów Zjednoczonych
ewer tnalnego
wątpliwości.
stwa slow· ańskie i wszyscy delegaci
plomatycznych i konsularnych rządu polprzedstawien~a
sporu
R;:irlz
e Bezp'eTen charakter militarny polskieJ!o korskiego bez wszelkiej dyskryminacji z tego
państw Wielkiej Czwórki, natomiast za
pusu
czeństwa
przysposobienia
jest
uważana
rząd
mój
w
Waszyngton:e
widzi
w
na·
powodu.
poprawką głosowali wszyiscy pozostali
stępujących jego cechach:
przedstawiciele państw mniejszych.
Należy
stwierdzić,
że
wykonanie za dramatyczny dowód r<>alnego ustosunkowania s·ę Stanów Zjednoczonych
1.
Zależność od War Office;
Delegacja Abisynii złożyła memoriał,
uchwał poczdamskich pow:nno być cał·
2.
zachowanie
dowództwa
wojskowego;
w którym domaga się uznania ~wych
kowite. Z jednej strony siły zbrojne pol- do O. N. Z.
3. zachowanie dawnych formacji i kadr;
praw do kolonii włoskich: Erytrei i Soskie na zachodz:e winny być rozbrojone,
4. podleganie prawodawstwu i dyscypli:
":,':
z
drugiej strony wybory w Polsce win·
mali.
nie wojskowej;
Jugosławia złoiyła cały szereg po·
5. utrzymanie oficerów polskich ~ do· ny być dokonane w atmosferze całko
witej i zupełnej wolności.
prawek do traktatów. Domaga się ona
Konflikt pomiędzy Jugosławią a Stanawództwie korpusu;
w sprawie Triestu, by strefa między·
mi Zjednoczonymi został zakończony. ponarodowa, przewidziana pod nazwą
nieważ Jugosławia wypf>łniła wszyfitkif> 7ą
„Terytor'um wolne", zredukowana by.fa
dania, wyraione w nocir St~nńw 7i P1l110czonych. Według · omuuibtu 1h\,i7.ii
do samego Triestu i portu. Niepodle·
Na jednym z posiedzeń przedstawiciel Bry- kanie to odbyłoby się jednocześnie z obradami amerykai1skiej, która przyjęła pasai:crńw
głość i całość wolnego m:asta byłaby
zagwarantowana przez Radę Bezpie. tyjskiej Wspólnoty Narodów w Paryżu, mi· Paryskiej Konferencji. Premierowie dominiów samolotu amerykaf1skiego, pasażf'rowiP leczeństwa O. N. Z. Miasto Triest byłoby nister spraw zagranicznych Bevin oświadczył, wyrazili przekonanie, że spotkanie ·wielkiej go samolotu zostali wypuszczf'ni 1eM·r7r
iż uczyni wszystko, co będzie w jego mocy, aby Czwórki przyczyni się do usunięcia wielu tru- przed godziną złożenia
z drugiej strony związane ścisłą unią z przeh>nać
noty amrn kaliByrnesa, Mołotowa i Bidaulta o ko·

Noty Mocarstw

(

Nota Polska do

Wielkiej Brytanii

i

Spotkanie Wielkiej Czwórki

republiką jugosłowiańske

rzyściach spotkania :Wielkiej Czwórki.

Spot·

dności międzynarodowych.

skief rządowi jugosłowiańskiemu

·
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CHŁOPSKI

SZTANDAR

Taiemniczy cudzoziemiec
na łamach „Głosu Ludu"

PUBLICZNE DYSKUSJE
Przed kilku mies;ącami został mia-\ niosły pożytku, lecz szkodę. Omawia
nowany łódzki działacz P. P . S., Henryk zasługi PPR i p :sze dalej: „Żyjemy na
Wachowicz, w .cem:n istrem Bezp i eczeń- takim etap :e rozwoju h 'storycznego, że
stwa Publicznego. Po paru m 'es ącach sztandaru jedności Narodu nie podnie.
urzędowan . a Henryk Wachowicz ustą- sie i n ie pon iesie żadna z partyj odpił z zajętego stanowiska. Niedawno dzielnie. Mogą go dźwigać i rozw jać
wystąpH on z trzema listami otwartymi nad Narodem tylko wszystke razem
'd k'
K ·
p
1
·
.
·
w Ł·o z· 1im p ur.erze
opu
do wzięte
Głosząc
p R
D arnym
·
Ed
h ł . partie demokratyczne.
N
.
przyiac
i . arodu, partia
nasza
nic
d " e a z . . . - 11 rog1ego ' - . as o. 1ednośc
.
.
war. a .
.
.
.
godz' ,,się ~a zadne koncesje na rzc~~
L1sty te omawiały zasady 1ednohte~o :e.akcp, k.t~~e by mogły tylko wzmocn ie
frontu dwóch part ii marx'.stowskich, Je) t;> 0 zy~1e ·
.
wypo~i.adały się_ za cał~.ow1 tą suwePi 3 ze teszcze P· ~o~uł.ka: 11 N 1e trze·
rennoscią obydwoch partu, podkreślały ba szeroko dowodzić, 1ak1e konsekwenkonieczność równomiernego obsadzania cje wewnątrz kraju sprowadziło by rozstanowisk państwowych wbrew obec- bicie jednośc: ~lasy robo.tn'c.z:i w w.a~
nemu stanowi rzeczy, gdzie w obsadzie n.nk~ch .obecne) rz~czy~1 stosc1 polskiej
rozmaitych stanowisk w Urzędach Bez- oraz 1ak1e reperkusje miałoby to na zepicczeństwa Publicznego oraz admini- wnątrz.
stracji państwowej i w przemyśle rówW zakończertu artykułu p. Gomułka
nomierność nie była respektowana.
zajmuje się PSL-em i pisze: "Jedność
P. Wachow'. cz domagał się, ażeby we k~asy robotni~zei i z~odne współdz!ał~
współdziałaniu partyjnym respektowa- me obu ?arty1 rob.otn 1 c~ych na. wsp?lme
no zai;adę „równi z równymi".
ustalone] platform·e poli~yczne1 kon·eczW dyskusj'i wziął również udział zna- ne są s~czególn: e '!" z'!"' ązku ~ nadcho:
ny socjalista krakowsk' Bolesław Drob- dzącym1 wyborami se1mowym1. W te1
ner. Wydrukował on obok krótkiego li- spr;wie również nie m~my. n~: do ~o~
stu swój własny artykuł, drukowany już dallia. do tego, c.o po~ 1.edz el1 s~y 1uz
poprzednio w książce p. t. „Drogowska- przy '.nnych okoliczno~c1ach. St?•my na
zy", którei nakład obecn ie jest już wy- gruncie bloku wszystkich st:onn1ctw deczerpany, a który to artykuł uważa mokratycz.nych, tak samo, 1ak ":"'! lutym
Drobner za wstęp do artykułów p. Hen- b~. . ~z~a1emy prawu opo~ycJ•, ktora
ryka Wachowicza.
m1esc1 si ę w ramach Polski demokra·
p
·
·
ł tycznej. Wpływy PSL wykazało refe·
D ro b ner pisze: " artia nasza um1a a
d
b'
1 d ohebl kJ es'I'1 PSL
ponosić ofiary w swym patri otyźmie i ren urn bu
k . w\ ierze

śmiesznym byłoby, by part i ę naszą ktoś

zechciał uczyć pa · · 1tyzmu" i mówi da-

·
t
b
· t 1
1ei:· " p ar t"11 nasze)· niepo
rze ne 1es e1nymowanie się, że jest demokratyczną.
W walce o demokrację, o władzę ludu,
zdo~ytą drogą parlamentarnej walki, a
jak trzeba i bezpośredniej, zdecydowanej i rewolucyjnej walki, przypieczęto·
wała swój demokratyzm".
Drobner podkreśla, że PPS jest partią suwerenną i pisze: 11 Znaczy to, ŻE:
mamy własną analizę sytuacji politycznych, mamy własne wniosk:, wynikające
z jasnych . przesłanek, mamy swą odręb
ną osobowość i wierni swojemu programowi ustalamy. wz~lędnie ustalić staramy się, zawsz~ ,. · ~- ną taktykę, włas
ną dz'ałalność.

Zgadzamy się na jak najdalej idącą
wsoółpracę z Polską Partią Robotniczą,
mającą takiż sam program maksymalny,
jak nasza parf a, ale różne od nas podejście do całego szeregu zagadnień taktycznych. Gdyby t ych podeiść taktycznych nie było różnych' , nie było by powodu do utrzymywan ·a dwóch part'i robotruczych o tych sam •eh celach".
Na listy p. Henryka Wachowicza odpowiedział p 'erwszy sekretarz PPR i
w;cepremier Rządu Gomułka. Omawfa
on najpierw zasadę iednolitego frontu
robotn' czego i dowodzi , że jedność kłasv robotniczej i zgodne współdziałanie
obydwu parf · robotniczych jest fundamentcm i źródłem siły obozu demokratyc~r.ego.

W związku z dyskusją, toczącą się na la·mach prasy, żywe zainteresowanie budzily obrady l acz. Rady PPS., zwołanej n<1
dzień 25 ~ierpnia.
R ł N
I
I I 110
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~ca 1.t a;z~ n~ powo a a ~j d e~it ~a·
ny om . e p y ~onawczOy, ;'hks l\!
ork~go wesz 11: rem1er so a- ioraws 1.
J'oze f cyran k'·1rw1rz,
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F c l'k
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·1,
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. n rnn or 1 e c, cn1) . a ons k'1, Ad am
Kuryłowicz. Lus:jan Motyka, Marian Nowak, Ryszard Obrączka, Stanisław Pias·
kowski, Adam Rapacki, Włodzimierz Reczek Kazimierz Rusinrk, Henryk Świąt
k'lwski i Henrvk Wachowicz.
·
Zwraca uwai:;ę, że nie wybrany został b.
min. Opi eki Społccznrj Stańczyk, który
przebywa obecnie w St. Zcdnoczonych i
ohecny min. Informacji i Propagandy Matuszewski.

11 Głos Ludu" z dn. 22.VIII b. r. zamieścił przedruk reportażu dz,;ennika-

rza szwajcars1 ;ego, zamieszczonego na
„D ie Woltwoche" pt. 11 0pozycja Mikołajczyka co raz bardziej bezowocna". Artykuł ten zawiera lsubek
w kubek te wszystk e 11 dowody rzeczowe" i myśli przewodnie, jakie wajdujemy w rodzimych blokowych atakach na
PSL. A więc pisze ponoć ów anonimowy dziennikarz zagra1vczny o łącz
ności PSL z elementami, które rząd nazywa po prostu 11 reakcyjnymi i faszystowskimi''.

łamach

,,Ku nim c i ążą zachowawczy chłopi,
którzy jeszcze z mlekiem matki wyssali
poszanowanie dla klasy szlacheckiej".
A dalej mowa jest c Arce-Botku i o

kołtuński m Krakow'e i o dwóch stoł
idą po linii kach i o tym , że „bezpieczeństwo w

Rczol11cjr Rady Naczelnej
kontynuacji dotychczasowej polityki PPS. podróży zapewnia legitymacja PSL".
Wiiżniejsze uchwały są następujące:
Żałujemy, że „Głos Ludu" nie zamiePPS toi niPzmiennie na stanowisku, że ścJ imienia i nazwiska tego, tak dobrze
pods tawą polskiej polityki zagrnnicznej poinformowanego dzienn ikarza zagrajest soju z ze Związkiem Radzieckim.
nicznego. Pr,zydałby sie też nUine: cyRada Naczelna aprohnje ponowną pró- towanego pisma szwajcarskiego.
bę stworzrnia bloku wyhorczego wszystp ra„nę
~ l'b .
· bl'izeJ
· ·
· ·,
. l
·
l
k
h
·, ysmy się
przy1rzec
k 1c 1 stronnictw c emo ·ra tycznyc .
t
.
·
·1·
·
·
b
ł
emu panu, ze 1es 1 istotnie y w p o1Stronmctwa,. oclmaw1aiące udziału w l~lo- sce i zapoznał się dobrze z historią naku, będą uwazane przez PPS za przeciw- szego narodu to wie dobrze iż chłop
nikó~. i za obiektywnych popleczników skie "poszan~wanie dla klas~ szlachecrPakcJI · .
k'1e1.„ znaczone by ł o k·rwawym1· b unta.
.
.
PPS sto•. na stano.wis ku. iccin.oht~fronto- mi i wal1<ami 0 zdobycie prawa i rówwym. Wsl??lpraca. wu~na się op1erac o rów- noścL Walki te stały się skuteczniejsze
rz~t V-:Y or~c t ko z re~ kJą,
?~. ne prawa 1 ohow1ązk1.
wówczas, gdy na horyzoncie dziejów
raK ~)kemy ie ła sam?, bJa r~ad cę.·
Wszrlkif' rachubY.. reakcji na rozbicie jed- ~aszych pojaw.iła ~ię przed 50 laty porot o, węz owato 1 ez me omowień .
nolitego frontu są z uwagi na stanowisko lityczna orgamzacia chłopska pod naPPS pozbawione wszelkich podstaw.
zwą Polskie
Stronnictwo Ludowe.
„.
Stronnictwo to zawsze podejmowało
walkę, gdy w naszym życ i u politycznym
pojawiała się taka czy inna szlachta,
»Bg chłopa
lub klasa 11 przodująca • Bo chłop polsk: wiedział i wie, co się za tymi sło
Na początku sierpnia w powiecie nie- 100 kg., mąka w hurcie żytnia 80°/o modlińsk:m. podobnie jak to bywa obec- 1.000 zł za 100 kg, mąka pszenna w wami kryje. Stąd ustawiczne obelgi
nie i gdzie indziej, odbvła się konferen- hurcie 80°/o - 2.000 zł za 100 kg., mą pod adresem chłopów.
ka pszenna w hurcie 70% - 2.500 zł za
cja, w której wzięli udział kupcy. rze- 100
kg."
Sądzimy, że ten pan nie ma zielone·
mieślnicy, czynnik polityczny : społecz
I co na to powiedzieć ? Przecież to go pojęcia 0 h:storii chłopów polskich,
ny, przedstawiciele zw:ązków Zawowidać jak na dłoni, że chłopa tu napew- wydając tego rodzaju patetyczne sądy.
dowych i spółdz i elczości pod kieno
wykorzystano. Następnie dlaczego
We wspomnianym reportażu nje
rownictwem urzędnika aprowizacyjneróżni.ca między ceną 100 kg. mąki znajdujemy wzmianki o jakiejkolwiek
go - celem ustalenia cen na artykuły
pszennej 80 % i 700/o wynosi aż 500 zł, przygodzie, któraby spotkała tego zażywnościowe pierwszej potrzeby.
kedy 10 kg mąki 700/o kosztuje tylko granicznego dziennikarza w czasie jeW związku z tym 11 Trybuna Robot- 250 zł. Owszem, to można zrozumieć. go podróży po Polsce. Czyżby istotnie
nicza" Nr 219 tak pisze:
bo przemiał 709& jest zabron:ony i 250 podróżował z legitymacją PSL? W na„By chłopa nie wykorzystywano, u- zł stanowi premię spekulanta dla mły- szym Sekre.tar:acie .nic o. tym nie_ ~ie~
stalono ceny obowiązujące młynarzy i narza za n<iruszenie prawa. No, dobrze, dzą. A cz~z cu~zoz1 e.msk1emu ~osc1~w1
uzywac takich np. słow, Jak
wszystkie spółdzielnie, które trudnią ale co rob: ł tam państwowy urzędnik wypada
k 0 łt ' ki K 1 · "
aprowizacyjny
i
~lacz.~go.
o
tym
.
p
i.sz~
j
"
uns
ra ww
się skupem zboża. żyto 500 zł. za 100
kg. Pszenica po 1.200 zł za 100 kg. Mą 11 Trybuna ~obotn'c~a , 1ako o Jak1msl I to ma być powód do uciechy dla redaktorów „Głosu Ludu"? Każdy bezka w hurcie żytnia 90 % - 900 zł za nadzwycza1nym akcie społecznym.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ stronnieprzyzna, że to powód osobliwy.
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W sprawie odbudowy kraiu

W okresie 6-cio letniej okupacji kraj
nasz uległ ogromnemu zniszczeniu.
Okupant,
stosując odpowiedzialność
zbiorową, palił wsie i miasteczka. Ze
zrozumiałych powodów okres powojenny nie mógł być jeszcze wyko ,·zystany
ystępując przec:wko wystąpieniom na odbudowę z uwagi na brak materiaprasowym, które nie sprzyjają pogłę- łów budowlanych, środków lokomocji,
b!en 'u szczerej współpracv obydwu par- niespotykanych przed tym masowych
tii, p. Gomułka pisze:
wędrówek ludności i innych przeszkód
"N:e tylko wicem;nister, ale min'.ster natury organizacyjnej czy gospodarczej .
Bezp'eczeństwa nie ma prawa zwaln:ać
Odbudowa zn1szczonego kraju wymaz w:ęz;en : a ludzi, którzy oskarżeni są o gać będzie wielkiego wys:łku, olbrzyzbrodnie współdziałania z bandami fa- mich nakładów środków i pracy, jak
szystowsk'mi przez dostarczanie im również odpowiedniego ustawodawbroni, aTl"Junicii, granatów itp. Nie ma stwa, kredytu i t. p. Za~adnienia odprawa nawet w tym wypadku, jeśli budowy zniszczonego kraju nie powinczłow' o.k ' ~m tak'm jest wybitny dzia· ny być otoczane tajemnicą, lecz dyskułacz WRN. Wobec kodeksu karnego nie towane oublicznie. Prosimy naszych
ma to absolutnie żadnego znaczenia, a czytelników 0 zab:eranie głosu w tej
wobec klasy robotniczej tylko odpo- sprawie na łamach naszego ty~odnika.
wiednią wymowę poHyczną. Jest tylko
Wobec o,2romnvch zn'szczeń w bujeder człow'ek w , o~ńst <e - Prezy- dynkach mieszkalnych nastąpiło zagę
dent Rzcczyo?spol tei-:-kt?remu prawo szczenie ludności w ;stniejących miesz?ało wz_vw lei ułaskaw1 a111a lud z: ·. lecz kaniach, co pociągnie niewątpliwie za
I to d~p·eo P? wyr?ku są~owym. Dla- sobą zwyrodn:enie fizyczne i moralne
tego ~:l'e:.ilitszn .e nosi w sobie. tow. Wa- ludności, gdyby tak\ stan potrwał dłu
chow1cz uczuc·~ krzywdy, .~tore podyk- 7:ei. z tern też powr.du 7 agadnienie uto.wało m1.1 T'lr?s~ę o rlym s1 ę z~ stano· 1 łatw;eń odbudowy budvnkóvr zniszcmw ·sk:-i w c"m ·ii. stra. Bczp
Pczenst.wa
.
B
.
.z nyc h przez w oi'nę nalez'y bo·dai'z·e do
te~o powo d.'1. ze m 1 n1~ter
ezp·ec:en- naiważnie·jszych zagadnień w państwie.
stwa. polec ł ?onown e aresz.t?,wac o- W tym celu należy: stworzyć w każ
skarzo~e~o., ~:oreg~ on zwolmł .
dym powiecie bezpłatne poradnie dla
Do~v edz P 1 ~rriy s ę zatem przyc~yny budujących w m;eście, a szcze!!ólnie n.a
us!ii,1.J r-:1. a o \Yf„c} .-w C7 'l 7e stanow ska w-; 1 szkol'ć rzem'eś1„;1{ ów w dziedz•v.' pm 'n 'stra n ~ 7 p · c~z:ństwa.
. u·e budowr.idwa wicjsk'ego, zb11dować
P. G?mu.łka wypow1a?a p~gląd, ze w mieście powiatowym typo~e. zagro:
wypow1edz1 p. Wachowicza me przv· dy wiejskie sposobem najłatw1e1szym 1

w
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Na temat p. Arki-Bożka słyszeliśmy

już wiele wypowiedzi ze strony prasy

blokowej. Prasa ludowa dała już na
najtańszym. wydawać broszury o tanim
budownictwie na wsi, stworzyć choćby ten temat dostateczne wyjaśnienia. Ale
przez samorząd powiatowy składy nie- przy okazj.i jedno pragniemy dodać. W

~~~~no~:ć a;!~f t~~;dy~~ds~~;:~Xf~~ ze:~ ;~~~:l~żno~~s~~c~u:h :L~d~~eg~ien~!
0

zwiększone wydatki, związane z zabez- grozi żadnymi życiowymi trudnpśc'ami

.
i przykrośch-" ·. b wówcz;as JUOżemy
pieczen'em b u d yn k ów 0 d ognia, orga- bez trudu dostrzec wokół siebie różne
nizować we wszystkich powiatach wytwórnie artykułów budowlanych, jak natrętne indywidua, mieniące się 11WY·
cegielnie, beton:arnie, gdyż brak w wie- znawcami" lub "przyjaciółmi" naszej
lu okolicach artykułów budowlanych ideologii. Chociaż najczęściej tak byutrudnia odbudowę.
'Na, że władze organizacyjne o tych
Państwo nie samo powinno odbudo- przyjac:ołach i wyznawcach nic nie wiewywać kraj, bo tego nie dokona szyb- dzą. Brudy te nikną natychmiast, gdy
ko, a przyśpieszy tylko ruinę tego, co f::ychod~~ cza~y tr.udne: Ta~ _jest . i
mogło być odbudowane w pierwszych
~z z ~oznymi bo.zkam1.. Mow1 ą, ze
lat~ch po wojnie, lecz stworzyć winno f~pier. ~ 1 erpliw_y, pisać w1~c :można, co
warunki, ułatwające odbudowę przez Y ko slma na Język przymes e.
osoby prywatne czy spółdzielnie.
"Polak jest ogólnie biorąc opozycjoZ uwagi na zagrożone zdrowie lud- nistą w gębie" - powtarza za zagrani1
ności, fizyczne i moralne, zdrowie i spo- cznikiem „Głos Ludu". Jeżeli tak, to
kój rodzin o nerwach zniszczonych po co tyle ślin na t. zw „opozycję",
przez wojnę i jak również w trosce o która w gruncie rzeczy, jeśli idz ie o
zdrowie nowozakładanych rodzin pań- PSL, nie jest opozycją, a tylko walką
stwo winno zastosować wscędzie moż- o przestrzegan;e pewnych, z góry przez
!iwie dostępne środki, aby ruch budo- wszystkich pr.zyjętych, zasad. Zresztą w
wlany drgnął. Należy zainteresować od- ustroju demokratycznym słowo 11 opobudową w większym stopniu inicjatywę zycja" nie równa się temu <>amemu poprywatną , wprowadzić zwoln;enia od jęciu, co słowo „wróg". W demokracji
podatków, szanować prawa właścicieli „opozycja" daje podstawy do rzeczowej
osób prywatnych czy spółdzielni, a co ~yskusji, któ:·a poparta dobrą wolą. danajważniejsze nadzór b~do~lany V: t~k j Je możność ro~wiązywania najtrndn:ejciężkich warunkach, w 1ak1ch zna1du1e- szych problemow społecznych. Rzeczomy się obecnie, powinien być złago- 1wość i dobra wola - to rnsa dn;cze
cl 7011 y.
przesłanki życia. dc1110hnt y c~ne150. A
W' tym kierunku należałoby zrewido- tego nic widać an nH larn11ch . Glo ~ u
wać obecne obowąiujące przepsy'pra- Ludu", ani też w za ś lin ' onyrn cirtykule
wa budowlanego. ,
owego tajemniczego cudzoziemce
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SZTANDAR
PIOTR TYP/ AK

siódmą rocznicę

mojng

Od cłiwili wybuchu drugiej wojny uznawał paktowania i handlowania z szczególnych narodów. O losie naro-

swiatowej, dzieli nas olbrzymi szmat; wrogiem swoją wolnością, uznawał nadrogi, przebytej w ciągu długich, kosz- tomiast jedno - dalszą, nieustępliwą
marnych i straszliwych w swojej •wymo- walkę aż do zwycięstwa. Naród, który
w swojej historii niejednokrotnie dawał
wie lat.
,Minione lata wojenne, te morze prze- świadectwo umiłowania wolności, wallanej przede wszystkim krwi polskiej. cząc wszędzie tam, gdzie podnoszono jej
W bestialski sposób, z wyrachowaniem, sztandary i teraz, wierny tradycji ojców
mordowani byli w obozach koncentra- i dz iadów, walczył o nią na wszystkich
cyjnych najlepsi synowie ziemi. Strasz- frontach świata. Nie w gabinetach miliwe pacyfikacje całych powiatów, pale- nistrów przy zielonym stole, nie dyplonie i systematyczne nfszczenie miast pol- matyczną grą, lecz walką i krwią swoskich i jakże podobny los ich obrońców, ich synów i cór, dokumentował swoje
palonych w piecach krematoryjnych i prawo do wolności narodu i państwa.
duszonych w komorach gazowych. Pła- Swoje prawa do ziemi, którą zamieszkinowe niszczenie przemysłu, handlu, rze- wał od wieków, płacił ni złotem ni
miosła. Łapanki i wywożenia na przy- zdradą, ale tym, co posiadał najdroższe.
musowe roboty do Niemiec. Masowe go - życiem.
Siedem długich lat w bezkompromi·
egzekucje uliczne, stosowane przez zwyrodniałych żołdaków, w myśl rozporzą- sowej walce 0 wolność, mamy po za sodzenia o zbiorowej odpowiedzialności bą. Cofając się pamięcią w minione dni,
narodu. Terror i bandytyzm stosowany nasuwa się pytanie: Czy ofiara krwi i
na każdym kroku. Rabunek i mord, któ- życia, zniszczeń i spustoszenia naszej
rynie ominął bez mała żadnej wioski ni ziemi, osiągnęły swój cel? Czy obietnimiasteczka. Wyzwolona, oKrutna bestia ce i zapewnienia naszych sprzymierzeń
ludzka, uosabiająca się w każdym Niem- ców z lat wojny, zostały wypełnione i
cu, w zaślepieniu i szale niszczenia, do- dotrzymane, w stosunku do naszego na·
·
ro'd u?
puszczała się rzeczy potwornych.
. W spuściźnie tych niekończących się
Cóż bowfem nam przyrzekano?
dni i nocy, pełnych grozy i lęku 0 los ojOgłoszona w 1941 roku Karta Atlanczyzny i najbliższych, otrzymali śmy zgliszcza, ruiny i c!lle~tarzyska. Widnieją- tycka, mówiła o samostanowieniu naro·
cymi wszędzie krzyli;ami, wyciągającymi dów nie tylko wielkich, lecz i małycli.
swoj-e ramiona w górę, w wołaniu 0 spra- Gwarantowała więc wolność i suwerenwiedliwość i pokój, pokryła się cała zie- nośĆ wszystkich narodów, które o swo·
mia nasza. Wypalone i zrównane z zie- im losie i ustroju miały decydować sarnią wioski i miasta, nagie ~zkielety do- me. Naczelnym hasłem, była walka o
~ó\\'.:, popioł·y _ofiar Oświęcimia i Maj- sprawiedliwość świata, o całkowite zni·
danka, niemiłr<nącymi głosami wołają: szczenie ustrojów dyktatorski<:h. W licz.
w imię czego, za jtt:'ką sprawę i j(łea:ły" ·nych wypowiedziacli czołowych mężów
musieliśfl"v zapłacie \.a:It wle-lką Clanine stanu naszych sprzym i erzeńców na odbytych konferencjach, sprawa niepodle--~ k:rwi 71
głości Polski była poruszana niejedno·
mu·
i
powinniśmy
Z bólem i rozpaczą
simy odpowiedzieć im jedno - w imię krotnie. Dyplomaci ci, gwarantowali
umiłowania wolności) równośd i spra· nam zupełną swobodę urządzan ia nasze, go życia wewnętrznego, w myśl i zgoCIwiedliwości.
• Tak, w imię tycłi wła'śnie a nie inny,ch' nie z wolą naro'du, wypowiadające.go się
Jlaseł, naród polski z determinacją sie- o ustroju i formie rządów. w wolnych
dem lat temu, 1 września 1939 r., chwy- nieskrępowanych, powszechnych wybocił za broń, by wałczy.ć o wołno'ść. W rach. Wypowiedz i te dawały pewność
obronie a nie. w napastniczej walce, po-' ie ofiara i męki naszego narodu nie bynłeśliśmy tak straszne ofiary. Dziś fakt ły bezcelowe. Sprawa naszej niepodleten powini~n i musi mieć s.woją wymo- głości była bowiem sama przez s:ę zro·
zumiała. Swoim wkła-dem do walki z hiwę dla wszystkich.
Zakończepie kampanii wrześniowej fleryzmem, dostatecznie zadokumentonaszą przegraną, było straszliwym cio- wali~my niezaprzeczone do niej prawo.
Nazywano nas sumieniem św iata. A
_sem dla naszego sp~łeczeństwa, spotęgowanym świadomością osamotnienia. d.ziś, po zakończeniu działań wojennych
Państwa z nami sprzymierzone, nie bę- zwycięstwem nad hitleryzmem, sprawy
dąc należycie uzbrojone, !uczyły, że u- te wyglądaią cokolwiek inaczej. Na totrzymamy się w obronie do wiosny i czącej się konferencji paryskiej, którą
wtedy to miało nastąpić uderzenie z można by nazwać 11 międzynarodowymi
zachodu, my za'ś liczyliśmy na natych- targami", ważą się losy świata i po·
fuiastową pomoc. Z je'dnej i drugiej stro·
n.y było wiele rozgoryczenia.
. Mimo klęski militarnej, n i eugiętym jeW dniu 27 sierpnia b. r. prze d Najwyższym
dnak pozostał duch narodu w walce o
wolnoś~. Ju'ż w płonącej Warszawie za· Trybunałem Narodowym w Krakowie rozpoczczęła kiełkować myśl o dalszej walce nie się proces Amona Goetha - likwidatora
z okupantem, zrealizowana po upadku ludności żydowskiej Krakowa i Tarnowa oraz
komendanta obozu koncentracyjnego w Płaszo·
kampanii w walce podziemnej. Cały na- wie.
Rozprawie przewodniczyć będzie Prezes Speród ?oderwany przez swych przywód·
ców, szybko otrząsnął się z chwilowego cjalnego . Sądu Karnego w Krakowi~ , ~imor.
Oskarżenie wnoszą prok~ra!.orzy. ~hiwy~szego
załamania i w jednolitym froncie walki
' Trybunału Narodowego: S1ew1ersk1 1 Cypna n.
..
. .
.
Amon Goeth, krwawy satrapa hitlerowski,
da ł wyr.az .swoim dązen1om. Mozliwe to
było dz1ęk1 postawie narodu, który nie ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem na te·

dów małych, decydują nie one, a wielkie, zwycięskie mocarstwa. Mimo przeolbrzymich zniszczeń, przelanej krwi,
barbarzyństwie i zdziczeniu ostatniej
wojny, politycy świata nic się nie nauczyli.
Jak po tamtej, tak po tej wojnie, w
zapomnienie idą potworne zbrodnie niemieckie. Dz i ś mówi się o głodnym i pokrzywdzonym narodzie niemieckim, zapominając, że cała Europa musiała
krwawo pracować, by żywić zbrodniarzy- świata. Mówi się o odbudowie gospodarczej Niemiec, w przeciwnym bowiem razie, zostanie jakoby zachwiana
gospodarcza równowaga świata, zapominając o całkowitym zniszczeniu gos·
podarczym niektórych państw, okupowany,ch przez tychże Niemców. O tym,
że odbudowany przemysł, to nowe zbrojenie się Niemców do wojny. Płacze się
nad wysiedlaną ludnością niemiecką,
która zostaje wysiedlana z zapewnieniem jej wygód i pozwoleniem zabrania
ruchomego majątku, niepamiętając o
niekończących się szeregach polskich
wysiedleńców, pędzonych bezlitośnie po
śniegu, glodnych i bosych, by wycień
czonych i słabych, dobijać na drodze.
Ni.c nie znaczą zburzone miasta i wsie,
obozy koncentracyjne i piece krematoriów, miliony zakatowanych i palonych
żywcem ludzi. Matki i ojcowie opłaku·
jący dzieci, dzieci opłakujące rodziców,
~wałcone kobiety, doświadczalne króliki obozowe, miliony, miliony ludzi, któ·
rzy pami ętając „pan.ów świata", bęCią
ich przeklinali do fońca życia, pozostawiając przekleństwo swoim dzieciom. My to pamiętamy i nigdy nie za_
.
.
pomnimy.
W rocznicę bestialskiego napadu hunnów, niosących śmierć i zniszczenie
'światu, my, którzy pierwsi stawiliśmy
śmiało pierś naszą w obronie prawa i
wolności, wołamy głosem wszystK.icli
pomordowanych - nie wolno nikomu
zapomnieć o zwyrodnieniu narodu niemieckie~o. eały świat musi wiedzieć,
że przekleństwo milionów pomor'dowanych i żywych, opłakujących swoich
naibl iższy ch , cią.ży nad tym narodem.
W siódmą rocznicę wojny przypominamy - podjęl iśmy walkę w obronie
wolności i sprawiedliwości. Cały czas
walczyliśmy o pokój i demokratyczne
formy rządów. Podjęliśmy ią przeciwKo
przemocv i gwałtom, mordom i grabieżom. \XI fmię tych liaseł, w obronie których przelano tyle krwi, domagamy się
pokoju świata, sprawiedliwości i wol·
ności wszystkich narodów.

W. WILBIK-JAGUSZTYNOWA

skie. n'i eznane ścieżyny. Nie oaważają się
zamieszkiwać zdała od swej policji i wojslca. Dziurami pustych ram okiennych,
czarnymi otworami pow.vdziera11')'Ch drzwi.
świeci na Kudloni 10 Gorcach willa Krii·
gera, byfrgo szrfa Gestapo. Naprarriana
w dzi<>11. demolowana w nocy, przeszła
wreszcie od jesieni na 1dasność .Judzi z
gór".
Na T11rbarzu. najw,vż.ęzym szrzycie Gor·
rów. dumnie s1wglądaiąc,vm ku .ęzc:::vrom
Trz<>rh Koron. Im siniejąrym w dali foieżn.vm triPrzrhołlwm Tarr. 1!' lesiP. ro .ęzrzpf.
nie otula je!{o zlinrzrr. z11alazl sobi<> <i<>rlfi.
sl.-o 11ie1t'iell.-i odd:::ial part.vzanchi.
Dobre ro brło .~rhronienie . W zie111ir111·
lrrz<>wów podszv. ria. w
ce. ulrr_vtej 11'.fród
.rnmym sercu glu.~zy lefoej - zima zdawa·
la się bvć newna „chlonrom z lasu". Wi,.
dywano ·irlz''1t• Now:i·m Targu. Czorszt1. ·nie.
7, ich rqk pa·
Łopu.ęznie rzy f,imanowej.
dali nir>miPrcv oprn11•ry, ich nd<>1'frie po.
,
·
·7
l
1
11·rv1ra m1 r::;r>wem !{Orsln z11·arf\' la.ę,
Nie 11rhro11ih irh jed„„f.. or! zdrarlv .110 ,
m11rs;;;czo11e dęby. czy gładkie. popielate J
buki. Nie ostrzegł swych gości star~ Tur·

Człowiek

a

Państtuo

Państwo totalitarne świędo
krótkotrwały triumf w okresie

swój
przedwojennym i w czasie wojny. Wojna o·
statnia zadała jednak druzgo cą cy cios
temu państwu. Zaczął s i ę jego zm erzch.
Wchodzi natomiast na widown i ę dz iejów człowiek.
Państwo totalitarne, jako twór czło
wieka, zamiast służyć jego rozwojowi,
ni szczyło fizycznie i moralnie mil iony
istnie ń ludzkich.
Przeżyl iśmy najstraszn iej szą walkę w
dziejach ludzkości - walkę państwa z
człowiekiem.

Wyznawcy tego nowego bożka, bał
wana, twierdzil i, że państwo ma więk·
szą wartość, niż człowi ek, który jest
tylko jego organem, częścią składową
i niby niewiele w nim znaczącym ziarn·
kiem piasku.
Według tego poglądu państwo posia.
da wszystkie prawa, a człowiek tylko
obowiązki, winien karnie go słuchać,
gdyż jest tylko środkiem dla celów pań·
stwowych.
I tu docho'ćlzimy do sedna zagadnie·
ni a.
Według nas, istotną wartością na
świecie jest człowiek, którego rozwój i
doskonalenie jest najwyższym zadaniem
państwa. Człowiek jest celem, pań·
stwo jest tylko środkiem do tego celu.
Państwo jest przyjacielem, jeżeli ten
rozwój popiera, jest wrogiem, jeżeli go
zaniedbuje.
Należy uświadomić sobie, że nie ist.
nieje jakaś zbiorowa osobowość czy
świadomość, istnieją tylko poszczególni ludzie, złączeni z sobą węzłami mi.
łośd, wspólnymi dążeniami, ideałami,
a nawet nienawiścią.
Każdy człowiek, to wielki 'świat, to
najwspanialszy twór na świ ecie. Czło·
wiek każdy, oprócz społecznego życia,
ma jeszcze często bardzo bogate wewnętrzne życ i e indywidualne, które razem z niin umiera.
Taki rozwój osol:1owości ludzkich,
które,· posiadając i czując wagę swego
autonomicznego bytu, mogłyby podno.
sić życie zbiorowe na vyyt_s'?.J poziom,
jest celem instytucji, któ-re człowiek
tworzy, a więc i państwo.
Państwo dotychczas jest niedoskona·
łym tworem człowieka. Ustalenie naj.
stosunku państwa do
właściwszego
człowieka jest 'sprawą najważniejszą w
świ ec i e.

Pamiętajmy, że pokonane w tej woj·
nie s iły ubóstwiające państwo mogą odrodzi ć się , już są symptomy tego nie·
bezp ie czeństwa.
I dlatego dziś więcej jak nigdy należy pracować nad rozwojem człowieka.
Czynnikiem, spajającym rozbieżne

d.ążności ludzkości może by.ć tylko miłość. Miłośc i ą wlnny być przepojone stoludzkie. Na drogę. tej metody orsunki
•;>nie jednego z obozów w Niemczech. Rozpo·
znany przez Polska Wojskową Misję Badania ganizowania ludności państw winny
Zbrodni Wojennych, sprowadzony został do wkroczyć wszystkie rządy świata.
na
Pol~ki i sądzony będzie w Krakowie
Nienawiść, groźba, zastraszenie, im.
miejscu popełnienia zbrodni ludobójstwa.

Proces Amona Goetha

I

NA TURBACZU
Pasma białych wapiennych Pienin czy
niewysolde zbocza lagodnycli Gorców ob·
ro~łych sęstym lasem, zaludniać się zarzę·
ly podczas wojny nowymi mieszlcańcanii.
Cichaczem, przez Tiaszcze i ztrnlislrn, glę
bolrq nocą, przesuwają się grupki uzbrojonych mężczyzn. To ri, lrtórzy potracili
najbliżnych od lmli trroga, którym domostwa 1111.ęzczo110 z dymem, 1.-rórych g1rnltem usunięto z ojcowizny. To ,.ludzie leśni". oddziały dvlt'ersyjne, szulwjqre flttaj
bezpierznego schronienia. W ciągłej walce z najeźdźrą. w bezustannej trosre o
bro1i i żytrność, 1cqslrimi ścieżynami zbiegają w dolinę. by znów zapaść na odpoczynelr w swe bt>zpieczne, górslrie li-ry·
jówlri.
•
• •
•
•
,
•
Str;;;r/1.ęte .~1nerln. bul:t 1 dr::br rtl1r1P<'Z·
ne .~ tar1 111n'ą ich straż przyuor;;;11ą. 1\7iatr
górski jest im tou•arzyszem. Hen z dolu
dolatuje szum gwałtownego, zawsze wzbu·
'

1

rzonego Dunajca, ro w całym pę.dzie przedziera się przez szare friany Pienin, co
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Amon Gcelh odznaczał się szczególnym sa·
dystycznym okrucieństwem . Osobliwie znęcał
sie i zabijał setki i tysiące ludzi. Ciekawy jest
fakt, że Amon Goelh przed wojną był podob·
no, jak podało jedno z pism, literatem. Mieć
należy nadzieję, że poniesie zasłużoną karę.

perializm itp. czynniki winny być wye·
!'minowane z praktyki układania stosunków ludzkich, gdyż nie prowadzą one
do celu, mogą natomiast spowodować
straszliwy w skutkach dla ludzkości no·
wy kataklizm.

bCĄ·z, ni wicher co wiecznie przegania po
szczytach. Od drzeu' do drzew. .óladami
stóp znaczonymi w bial 'm śniegu, prze·
mykała schylona posrać czlowielrn-lisa.
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bezpańslrq. trolna li-rainę. by w formie do·
rws11 rzucić 111rlzi podziemia ff ręce wroga.
W niedługim czasie chrapli 11;e. ostre
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SZTANOAR

ZAGADNIE NIA GOSPODAR CZE
(-)tik

Co mówiono o mleczarstwie

Traktowanie spółdzi elczego mleczarstwa pod względem przydziału samochodów ciężarowych rażąco gorzej niż
innych działów w „Społem", było również podnoszone jako szczególnie krzyw.
dzące.

.
W dniach 20 i 21 sierpn:a r. b. odby-1 W dziedzinie gospodarki nab : ałem mleczarń do spółdzielczej centrali goNa zakończenie obrad przedłożo~o
ła s:ę w Warszawie ogólnokrajowa kon- wysun i ęto jako wytyczne, że znakomi- spodarczej" - jaką są obecnie Okrę·
ferencja mleczarska, zorgan izowana ta większość obecnej podaży mleka gowe Mlec;arsko-Jajczarskie Oddziały 1 szereg dezyderatów i wniosków, a m1ę·
przez Wydział Mleczarsko-Jajczarski w'nna być rozprowadzana w stanie „Społem", winna również obowiązywać. dzy innymi w~rażono pod adresem .WYświ eżym dla ludności m~ ast, w pierw- Realizacja jej leży główn : e w rękach działu zyczeme, aby po uwzględmenm
„ Społem",
głosów z dyskusji, stenogram z. ko.nie:
Uczestniczyli w tej konferencji tere- szym rzędzie w ramach zagwarantowa- tych Oddziałów.
Zagadnienie należytego wyposażenia rencji został opra~owany n~ p1śm~ e 1
nowi i centralni pracownicy i działacze nego zaopatrzenia dzieci, matek, szpitechni.cznego w mleczarstwie jest bar· rozesł~ny wszystk1m uczestmkom, ..Jako
„Społ~m", Zwi ązku Rewizyjnego Spół- taU i ciężko pracujących.
dzo ważne i postawienie go na właści- materiał do podobnych ko~fe~encJ1 teprzenależy
mleka
ilości
·
Pozostałe
Samopomocy
Związku
dz·elm R. P.,
C~ł~pskiej , Zw ! ązku Młodzieży W iej- rabiać na masło i to wysokogatunkowe, wym poziomie jest kardynalnym wa· renowych, w ramach pow1atow bądf
s~eJ R. P , „Wid", oraz delegaci Mi- tak, by odpowiadało wymogom masła runkiem powodzenia w pracy. Sprawę też rejonów, obejmujących po kilka po·
n.1·s terstwa Aprowiza<:j.i· i Handlu i Mi- eksportowego. Eksport masła jako tłu inwestycyj, obliiezanych mn iej więcej wiatów.
n~st~rstwa Rolnictwa. Wz.' ęll równ ież szczu bardzo drogiego, luksusowego, ?a ok?ło ~ół. miliarda, potraktowano
Konferencje te, zwoływane przez Zw.
udz" ał w obradach dyrektorzy dwóch rzec można, na obecne ciężkie czasy w iako. p1l':1ą 1 meodz~wną..
Rew., będą s : ę odbywały w okresie
.
.
?aszych szkół mleczarskich z Wrześni Polsce, w drodze wymiany na tłuszcze
Ozyw1ona dys~us1a wmosła duzo c;e- września i października r. b. z udziałem
tańsze, pow.:nien być już teraz rozpo· kaweg? uzupełnienia do wywodów ~e- głównie członków zarządów, rad nad1 Rzeszowa.
. Byli więc wszyscy aktualnie pra.c u- częty i popierany. Obok potrzeby zdo- ferentow, a na~e ~szystko . unaoczniła zorcz eh oraz kierowników poszczególJą<;y nad odbudową i rozwojem spół- bywania rynków zagranicznych wystę szereg pr7esz~od 1 trudności na dr~dze n .eh ~leczarń spółdzielczych.
y
dz1elczego mleczarstwa i jajczarstwa. puje tu moment utrzymania cen wew- do normahzac11 pracy w mleczarstwie.
'.
..
Wielu z mówców podkreślało nieżyNarada była l!czna, ożywiona i bardzo nętrznych na opłacalnym dla rolnika
Przypisek R~da~c11. Nas~ym zdaniem
ciowość istniejących komisji cennikoint~resująca. Nic dziwnego, bo po- poziomie.
Obrót nabiałem i jajami powinietl być wych, które nastawione z reguły pro· przede wszystkim .J~~t koniec~ne,, by ~
św ięcona omówieniu i ustaleniu wytyszybki, z pom;1nięciem konsumencko, wyznaczają ceny bez-1 hecne „spółdz ' elme stał~, się .1sto~n1e
cznych dz : ałania w nowych, normal- szczególnie
nych, już bez świadczeń rzeczowych, zbędnych ogniIW pośrednictwa. Zasada: podstawnie niskie, co w sposób dotkli- spółdziel~iami, . a '.'Społem związkiem
- „wszystko masło, po zaopatrzeniu wy przekreśla wszelkie wysiłki nad spółdzelm, a me biurokratycznym apa.
warunkach.
Odbywane dotychczas podobne obra- rttiejscowego rynku, z poszczególnych uporządJwwaniem rynku nabiałowego . ratem.
dy skupiały się dokoła sprawy ściągnięcia jak najwięcej mleka na świ ad- K. P. G.
czen:a rzeczowe. Zgodnie wówczas
stwierdzano, że są one największą prze.
szkodą w rozwoju powojennego mleczarstwa.
To, co dotychczas dzieje się na tym od- rzecz skoro tyle błędów popełnia się zaNajwiększą ' bolączką naszeg1> rolnictwa
dotkliIWą szkodą dla
Najbardziej
wojną była ciężko chora struktura cinku nie jest, ani dobre, ani sprawne. ~ówn~ w sprawach organizacyjnych, jak
przed
pr7edwojennych zdobyczy polskiej spół
rolna, spowodowana olbrzymim przelud- Brak wciąż ścisłego powiązania akcji osad- i wykonawczych.
dz·elczości na odcinku mleczarstwa
Wzwiązku z tym odbyta przed niedawpolskiej. Dokonywana przed nictwa na Ziemiach Odzyskanych z kwebyło kompletne zni·s zczenie przez oku- nieniem wsi
wojną reforma rolna nie dawała wyników, stią uzdrowienia czy też przygotowywania nym czasem konferencja gospodarcza dziapanta gospodarki tego najważniejszeg.o
ho tempo jej i wyeliminowanie spod jej uzdrowienia struktury rolnej Ziem Daw- łaczy PSL ustaliła tezy, dotyczące tej paw spó~dz:elczości czynnika, jakim jest
działań poważnej liczby majątków obszar- nych. To samo da się powiedzieć o powią lącej sprawy, by wpłynąć na zejście z błęd
zaufa~1e c~łonków do ich spółdzielni,
przekreślało uzyskanie czegoś po· za·niu likwidacji choroby przeludnienia nej drogi.
niczych
o;az 1ch zainteresowanie, wyirażające
wsi ź planową akcją odbudowy i rozbudoważniejszego.
s' ę w sprawnie, z woH ogółu, dzfałają
wy innych zawodów, zwłaszcza przemysłu.
1. Ziemie Odzyskane stworzyły podstawę do
cy-h radach nadzorczych i zarządach.
Druga z kolei reforma P. K. W. N. po- Wreszcie i niejedno działanie na wsi Ziem realnego planowania i zużytkowania nadmiaru
Wvnikiem tego jest, rzecz jasna u- szła inną drogą. W niezmiernie krótkim Daw-n ych nie przebiega w sposób racjo- ludności wiejskiej, a zatem i do uzdrawiania choc i ~c>:ka z mlekiem na dz:ki, poza-spół„ czasie rozparcelowano większość mająt nalny.
rej struktury rolne\ na Ziemiach Dawnych.
dz elczy rynek. Dz:eło naprawy tego ków obszarniczych, ale zasady jej dopro2. Nadmiar ludnofoi rolnei jest tak znaczny,
W tym ostatnim wypadku chodzi w
~ta~u .rzeczy n~e mogło s i ę udać przy wadziły do stworzenia wielu nowych gos. pierwszym rzędzie o odbudowę t. zw. pasa że osadnictwo wiejskie na Ziemiach Odzyskanych tylko częściowo może rozwiązać tę trudne.
ts ~n•emu świ adczeń rzeczowych.
podarstw dl służby folwarcznej i hezrol· zniszczeń, czy to na przyczółkach fronto- i palącą sprawę.
Obecn!e, od sierpn'.a r. b., świ adcze nych, gospodarstw często nieżywotnych.
3. Odbudowujące się czy rozbudowujące się
wych nad Wisłą i Narwią, czy też na poli~· a. te zostały znies:one, a zaległości,
inne dziedziny życia, zwłaszcza przemysł, muNiemprzez
potworzonych
gęsto
gonach,
Dzi.s iaj, tak jak i wpierw, kwestia na·
szą w swych planach uwzględniać konieczność
1ake mają bvć ściągane, zam.:.enione na
struktury rolnej jest sprawą pierw- ców na naszych ziemiach. Ów pas zni- szybkiego korzystania z nadmiaru ludności rolprawy
litr).
1
go i: ówkę (5 zł. za
szczeń zabudowuje się, odtwarza się wiel.
N!e będą więc już odtąd mleczarnie szej wagi - dzisiaj jednak mamy poważ kim kosztem finansowym i nakładem ludz- niczej
4. Całkowita naprawa struktury rolnej na
spow
niej
do
przystąpienia
możliwości
ne
spółdzielcze znienawidzonym, jak zakiej pracy dawne wsie o chorej struktu- Ziemiach Dawnych może w naszych warunkach
wsze ;. wszędzie, inkasentem podatku sób na tyle realny, iż za lat 10 czy 15 po- rze. Dopuszcza się czysty nonsens gospo- odbyć się tylko stopniowo w miarę wzrastające
strukturze
o
kraiem
się
stać
winniśmy
w mleku.
darczy bez wprowadzenia w życie zabie- go zapotrzebowania na ręce do pracy.
5. Kraj nasz w pewnych swych częściach wyza : stniały p.ełne warunki na wolny" ogólnej i rolnej w pełni zdrowej. Owe gów, mogących temu zapohiedz.
m<tga na skutek zniszczeń wojennych odbudowy
han~el tym prodµktem. Wolny, ale zor- możliwości dał~ Ziemie Odzyskane.
Nic też dziwnego, iż tak często wołamy całych wsi, są to w pierwszy~ rz~dzie o,kQlice
~an·zowany, zorganizowany na zasa- · Rzecz prosta, iż wykorzystanie tej moż o zasadę planowości i wiązania w jedną przyczółków frontowych na Wiśle 1 Narwi. Oddach spółdzielczych. Jak, jak:Jmi środ liwości może iść różnymi drogami: plano- całość wszystkich zabiegów, dotyczących budowa takich wsi bez uzdrowienia struktury
kami i metodami go zorganizować, tro- wo lub bezplanowo, racjonalnie lub niera- prŻeobrażeń naszego rolnictwa. Nie wszy- rolnej jest marnotrawstwem i ludzi i środków
szcząc się jednocześnie o n ac z e I n e cjonalnie.
&cy jednak mają widac ten sam pogląd na II!a teria lny eh.
6. Skoro nie mamy możności szybkiego peł·
z a d a n i e, j a k i m j e s t od b unego uzdrowienia struktury. rolne j na. ca!ym obd o w a z n i' s z c z o n e g o p o g ł oszarze Ziem Dawnych , komeczne sta1e się przew i a k r ó w - oto w jednym zdaprowadzenie tej akcji na terenach zniszczeń Da
Zaległości świadc-ień rzeczowych w mleku
się to szvbko drikon ać przerzuca jąc nadmiar luniu wy rażony cel odbytych narad.
dzi z tych okolic na Ziemie Odzyskane.
Wygłoszone na konferencji referaty
M~niister A~rowlz.acji i. Handlu zarz~- 1 f1 gospodarstw należących do insty7. ~łównym miejscem odpływu dl a .ni.eh ~u
dotyczyły, z grubsza dzieląc, spraw or- dzemem z dma 8 s1erpma r. b . ustalił
tucji użytec znośc'. publicznej i spo- sza być pełnorolne gospodarstwa na Z1em1ach
gan' zacyjnych, handlowych i technicz- zasady, na podstaw'. e który·c h umarza
łecznej, do Centralnych Zarządów Odzvskanych. i•tnie iące lub powstałe z komanych.
sacji i parcelacji.
Przemysłowych oraz do P. K. P.
się dla pewnych grup ~ospodarstw zaWnioski i: wytyczne z nich wypływa leJ!łości w świadczeniach rzeczowych w
8. Aby chłonność Ziem Odzyskanych zwięk·
Zarządzenie, idąc po linii ulżeni a tym szyć należy pozostawić na wszelkiego rodzaju
jące dałyby się streścić, jak następuje: mleku.
rolnikom, których zaległości wynikły z wyłą czenie spod parcelacji nie 10 a 5"~ użyt
.Zasadni.czym celem dz : ałania na naj.W pierwszym .rzędzie u~egają całko: racji okol'.czności od nich niezależnych ków rolnych oraz domy . na skrajach miast z
bhższą przyszłość jest zrealizowan ie
wsz~lk1e zaległośc i całkow! cie umarza zaległości w odnie- dzh.łkami ziemi od 1 do 3 ha.
hasła: „Wszystko mleko, pozostające witemu umor~enm
9. Rolnicy przenoszący się z terenów znisz·
dostaw oho- s-ieniu do wszystkich zobowiązanych ,
mewykonama
z
p~wstałe
po zaspokojen iu potrzeb gospodarstwa
czeń na Ziemie Odzyskane mu~zą otrzymywać
jedną
n:;Ż
więcej
nie
posiadają
którzy
I
gospodarczego
roku
z
wiązkowych
gosoodarstwa chłopskie z zabudowaniami. Tam
chłopskiego, dostarczać do mleczarni".
·
· krowę.
!!dzie brak takich gosoodarstw należy natych·
Do mleczarni spółdzielczej, będącej 1944/ 45.
przy~tapić do o<UJ'lldowv zniszczonych na
O umorzeniu zaległości na podsta· miast
Po.naito odnośnie zhaległ okści w świadwspólną własnością indyw.' dualnych goZiemi•ch Odzvskanvch wsi lub z abućl"wvwać
rzeczowyc me a · z ~ l resu wach w że' wvmien:onych decydować <!ospodarstwa powstajllce z p11rcehcii folwar·
czen•ac
spodarstw rolnych.
~wi ~t 0 -'..~ referaty świadczeń ków poniemieckich . W wyw<11rn kor>i e c•nośc i
Droga do te1'!o - to stała, zon~an ; zo· gospod~rczego 19~5/4') zar~~dzen · e ~o- . bed
·a umorzyc zaległosc1 w odn ·e- 1 · ą p h
budowy trzeba con~ imniei st•wi'l ć budynek in·
wana akcja uśw! adam!an'a hodowców stanaw
rzeczowyc .
d
h
• . cl
wentarski z cz"sowo wydzieloną i przystoso·
·
·
1
·
ł - ·
Od , . d
s1eniu .o pewnyc grup gospo arstw, a
krów o korzyściach z przetwórstwa mianowk·e:
nosn:e ? za1eg oset me. u ega1ą- waną częścią mieszkalną .
mleczarnianego w porównaniu z przecych umorzen:u - zarządzeme ustala,
. . ,
10. Poza pasem zniszczeń trzeba w pierwrobem na sposób domowy.
a) powstałych. przyna1mn1e1 w. 50% jako ostateczny termin ich ściągnięcia szym rzędzie zachęcać do pójścia na Ziemie Od·
Równole.itle z tą akcją nader p!lna
na po~staw• e reformy. rolne1 (wy- 11 luty 1947 r., przeznaczając jednocześ zyskane rolników posiadaiących l!osnodarstwa
jest o d b u d o w a
jaką
sprawa,
konan•e dekretu z dma 6.IX.1944 1 n!e ściągn.: ęte mleko na potrzeby regla- karłowate bez zabudowań lub z zabudowaniami
zniszczonymi.
w
społecznego
czynnika
wyżywienia ludności.
mentowanego
roku);
11. Do czasu otrzymania pełnego tytułu wła
sp ó ł d z i e l c z o .ś ci p o w o j e nb) w odn;esieniu do gospodarstw na- Według ~asad (kt~re ustali SJ?ecjal.ne ~ności l!ospodarstw na Ziemiach Odzyskanych
n ei. musi znaleźć jak najszybsze peł
zarządzen1e), zobow• ązan.y będ~;e mogł i z11.jfospodarow"nia się tam, pozostawiana zieleżących do repatr'antów;
ni> rl)?V/ ązan · e.
, zam·ast dostawy mleka wpłac i e odpo· mia na teren 'lch dawn vch mud 7o~t • ć wł a «10·
.
.
Z1 na\vażn : e i szy =<:>cfo.-1, w-rm1el, T'l"lc) zn, ~zcrnnych na sk~tek . <l ntł:rn w: e rl'lią do wysokości zaległośc : i:;umę ś cią <h wne (!n wł.1 ś cki c l a. a noł <> m prn„•inna hyć
pn:r->:naczona na updnorolni enie są s iednich gowodzer !". ·p::-;:icv n" •l re<tL: a ::: ją zasady
wo1ennvch, klę sk zyw ?.ł~wych. w~dług równoważni ka 1 litr - 5 zł.
spod arstw.
, ·
· za 1eg ł osc1
W wypa dk u regu l owama
przepędu bydła, rekw zyc11 itp.; .
„wszystko mleko do mh• cz:i.rn;" f'łns z - i
12. Istni e jące na 7i<>mi ac1i Dawnych nieroznie uznano 0 p ł a c a l n o ś ć c e n
d) położonych na „terenach przyczoł- w naturze - za mleko będzie płacona parcelowane jeszcze fnlwarki musza być prze·
nroducentowi
płaconvch
cena urzędowa. obow : ązująca w roku 7.naczone na upełnorolnienie gospodarstw karkowych";
z a m Ie ko, Odr!.z'aływan '. e czyr.n:-1 e) odnośnie do resztówek użytkowa- gospodarczym 1945/46, bez jakchkol- łowatych.
Na ten sam cel powinna być przeznaczona
kami natury gospodarczej ma i ść w panych przez „Samopomoc Chłop- wiek prem~i towarowych, bądź pienięż- część istniejących resztówek, których nie da się
akz
rze z dz.'.ałaniem wychowawczym,
celowo wykorzystać. dla oelów ogólnorolniczycb.
·
n\l(:h:
ską" i
-- -~· --- -cja, agitacyjną.
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Nr 3l

CHŁOPSKI

FRANCISZEK WÓJCICKI

-----

głosów na 1)', czyli, Ie trzed mandat
przypadnie czwartej l ście. Dzieląc
znów liczbę głosów na 4, zobaczymy,
że najwększym ilorazem będzie 48.000,
to jest iloraz otrzymany przez drugą
listę przy podz'ale jej głosów przez 2.

WOBEC ZBLIŻANIA SIĘ KU WYBOROM

ZASADA PROPORCJONALNOSCI
Ostatn i ą n ! eomow:oną jeszcze prze:nas zasadą p ' ęc'oprzymiotn kowego,
demokratycznego prawa wyborczego
jest zasada proporc;onalności, czyli sto·
sunkowego przedstaw· c · elstwa.
Chodzi tu o sposób przydzielania
mandatów w zależności od ilości gło
sów uzyskanych przez kandydata, czy
też li-stę kandyd!ltów. Po.cl tym kątem
rozpatru'ąc ordynacje wyborcze, moż·
na je zgrubsza podziel' ć na dwa systemy, ra dw'e grupy: system jednoman·
dat:>wych okręgów i zasady większości,
oraz system w '. elomandatowych okrę·
gów z zasadą proporcjonalności. W
pierwszej grupie kraj podz'.elony bywa
zazwyczaj na okręgi jednomandatowe.
W Anglii uznany zostaje za wybrane·
~o ten kandydat, który uzyskał najw' ększą 1 czbę głosów z pośród wszystk'ch kandydatów, ub'egających s!ę o
mandat w danym okręgu. Jest to
zasada względnej w i ększości. We Francji kandydat, aby być wybranym, mu·
s : ał uzyskać hezwględną w:ększość, to
jest w:ęcej, niż połowę ważnie oddanych głosów w danym okręgu. Pon:e·
waż n :e zawsze kandydat mógł skupić
na swym nazwisku bezwględną więk
szość, w:ęc musiały następować w tym
okręgu drug!e, uzupełniające wybory,
przy czym w następnym głosowaniu
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mandaty, zaś B i C po jednym manda- nie według dzielnika wyborczego, lecz
I wreszcie przy podz'ale tychże sapod~ i ału l'czb oddanych głosów na każcie.
Podany przykład jest uproszczony, dą l'stę przez kolejne liczby 1, 2, 3, 4 mych liczb przez 5 stwierdzimy, że najw praktyce powstają nadwyżki głosów i t. cl. aż do wyczerpania marid:>tów, większym ·torazem będz' e liczba 42 000,
lub n'edobory. Różne odm'any syste· przydz elonych w tym okręgu. Weźmy czyli ilość głosów, jaka padła na czwar·
mu proporcjonalnego starają s:ę temu przykład. W okręgu pięc'omandato· tą listę.
W rezultacie obt:czeń lista Nr 2 owym zgłosz?no s.ze~ć. l'st, i;a które pa·
zaradzić.
trzyma 2 mandaty, l'sta Nr 4 1 S, 6 po
Rozróżniamy głosowan:e na !'.is ty i dły ,nastęnu1ące 1losc' gło~ow:
jednym mandac'e i reszta list pozosta·
L ·sta ~r 1 - 40.000, l s~a Nr 2 głosowan:e na osoby. Wobręb:e tych
96.000, l•sta Nr 3 - 24 OOO, l sta Nr 4 - 'e bez mandatów
dwóch grun znów są pewne odmiany.
'
ni
Przyjrzyjmy s· ę pokrótce najbardz' ej 60 OOO, lista Nr 5 - 42.000, lista Nr
Im większa jest dysproporcja w liczznanemu systemowi ~losowania f!::t li- 72.000.
.Wszystk'e powvższe liczby dz'eHmy bach głosów, oddanych na poszczegól·
sty, systemow· d'Hondta fDonta) Francuz Wiktor d'Hondt w 1882 roku przy kolejno przez 1, 2, 3, 4, 5 (bo jest 5 ne l'sty, tym dalsze ilorazy z podziaomawian:u reformy prawa wyborczego mandatów) i zaznaczamy największe łów są owocn'ejsze.
1
Nasze dotychczasowe ordynacje przyj.
wysunał projekt przydz'ału mandatów ilorazy:
system d'Hondta. Projekt or·
·mowały
.000
8
10.000
13.333
20.000
OOO
40
1
Nr
Lista
dynacji, opracowany przez specialną
„ 2 - 96.000 - 48.000 - 32.000 - 24.000 - 19.000
11
podkomisję przy KRN-ie, oraz projekt
4 800
600 „ 3 - 24.000 - 12 OOO - 8.000 11
P. S. L. przewidują takze ten system
„ 11 4 - 60.000 - 30 OOO - 20.000 - 15.000 - 12.000
obliczan:a mandatów.
„ 11 5 - 42.000 - 21.000 - 14 OOO - 10.000 - 8 .000
Przy systemie proporcjonalnym nie·
„ 11 6 - 72.000 - 36.000 - 24.000 - 18.000 - 14.400
pojedyńczy głos decyduje o przy·
iedy
k
man·
drugi
więc
a
.000,
72
jest
liczbą
w .: dzimy więc, że przez iopodz:elen:e
liczb, uzyskanych przez poszczególne dat otrzyma J:sta Nr 6. Dzieląc da- dziale mandatu. Dlatego też przy nadhty (pierwszy szereg 40 tys., 96 tys. itd .l lej liczby uzyskanych ~łosów przez 3- chodzących wyborach w;nn:śmy dolonajwiększym ilorazem będz'e liczba 96 i porównując wszystkie dotychczasowe żyć wszelkich starań, by ani jeden głos
tys, a w.ięc p=erwszy mandat przypad- ilorazy, otrzymane z podz ' ałów liczb chłopski nie poszedł na marne. To zaś
na 1, 2, 3 - stwierdzimy, że najw'ęk· możemy osią~nąć tylko przez sprężynie liście Nr 2.
Przy podziale tych samych l'czb na 2 szym ilorazem będz!e 60.000 (iloraz o- stą organ•zację, należytą propagandę i
.;.;.,....;..
_,;,.;.....;..;..
partyjną.
widzimy, że drugą z kolei największą trzymany przez 4 listę przy podz'. ale jej dyscyphę
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W sprarnie

już względna w:ększość,
wystarczyła
aby być wybranym.

Spółdzielni

Osadniczo-Parcelac111·
O
o nuch

Pan M~eczysław Brulłński ie wsi stwo jest w stan'e dać w żadnym razie
Istnieje szereg drobnycll odmian w
tym system.ie wyborczym, ale wszyst- Folwarki Tylewick:e, pow. b:ałostoc- nle wystarczy. Jak praktyka wskazukie ma}ą za podstawę zasadę większo- k:ego, przesłał nam szereg pytań na te· je dla kilku, a nawet kilkunastu rodzin,
mat soółdzielni osadniczo-parcelacyj· obejmujących majątek do spółdz'e 1 czei
'ści względnej lub bezwzględnej.
Na tym systemie wyborczym - jak nych. W pierwszym rzędz'e pyta o wa· parcelacji, władZe pow:atowe dają 2
łatwo domyśleć s:ę - wychodzą dobrze runki, na jak:ch mają być przydz.: elone kon·e, czasami jałówkę czy krowę. Na
P.artie mocne, organ:zacyjn:e zwarte w na Ziemiach Odzyskanych gospodar· tylu ludzi i taki obszar owe dwa konie,
to naprawdę bardzo mało, ale taka jest
wrenie. Natomiast .drobne stwa rolne.
danym
Otóż .cenę z:emi przeciętnej wartości nasza rzeczywistość - brak koni i na
stronn:ctwa, rozproszone grupkami po
szerokim terenie całego kraju n:e ma- ustalono na 15 kwintali za 1 ha. Poza starych ziem:ach, z zagran 'cy przycho·
ją szans uzyskan:a mandatu. Wysuwa tym oszacowane będą budynki i inwen· dzi mało, skąd więc m;ałoby Państwo
s:ę wi ęc zarzut pod adresem systemu tarze martwe, które osadnik otrzyma. brać inwentarz na pełną pomoc? W
vriększościowego, że tyran:zuje słabe Szacunek i w tym wyipadku będzie ni· tym wypadku trzeba przede wszystk:m
sfr'>nnictwa, że upośledza mn=ejszośd. ski. Należność spłacana będz'e w ra· rczyć na s•eb'e. N!e ZIJ.aczy to, aby w
Zanut ten nie jest pozbawiony pod- tach przez szereg lat, tak, aby osadn;k miarę polepszania się naszej sytuacji
staw. Przyjrzyjmy się niektórym 1:.cz- mógł jak naiwięcej przeznaczyć z do· P.a~stwo n 'e przysz~o potem z .wydatbom oddanvch głosów w czasie wybo- chodów na dalsze zagospodarowywanie me1szą pomocą w inwentarzu zywym.
ale teraz liczyć na to zbytnio n!e mo·
swego gospodarstwa.
rów w AngUi.
Drug:e pytanie dotyczy pomocy, na źna.
W hrabstwie Essex Partia Pracy w
Jezeli obejmowane budynki wymaga1945 roku uzyskała tvlko jeden mandat jakie może liczyć osadn:k. N:e trzeba
na ogólną Ifozbę 135.000 od.-!1Ilych gło- ukrywać, że pomoce te n'e będą ta- ją remontu, to władze są w stan:e dać
sów, konserwatyści zaś 6 mandatów, kie, jakbyśmy wszyscy chcieli. Liczyć trochę mater'ału. Chodzi tu zazwyczaj
iednak można, że osadnicy na z.:em! po- o szkło, drzewo, gwoźdz'e.
maiąc 193.000 głosów.
Wydane przez M'nistra Rolnictwa i
folwarcznej otrzymaią sporo inwentagłosowało
56.000
Romford
W okręg:u
na kandydatów Part\i Pracy, która uzy- rza martwego, niejednokrotnie cenne Reform Rolnych zarządzen:e Państwo·
skała mandat. przepadło zaś 47.000 masz.yńy i narzędzia, poza tym zboże do wemu Zarządowi Nieruchomości z:emgłosów, oddanych na konserwatystów. zasiewu, często i z'emn~aki do sadzen=a. sk'ch o udz .elaniu pomocy przy zagobędz:e spodarowywan'.tt parcelowanych ma:ąt.
J eś l i w okręgu ub'e.Qa s:ę o mandat Gdy zajdzie potrzeba można teżruszerue
· J
·
} 1
· k
ów, pozwa a iczyć na to, tż w w ie u
otrzymać niewielki kredyt na
.
•
•
· t wypa dlme h osa cl mcy
N ajgorzeJ· 1es
·
to system gospo d arstwa z m:ejsca.
w ęcej niż 2 kandydatów,
otrzyma1ą grunta
k szośc 1.owy wv cl aje sie ieszcze barcl
·
lb
·
lb
z .inwentarzem żywym, - to, co pań- a o zas·ane, a o uprawione po za·
d
·wię
z'ej n:esoraw:edl'wy. Tak np. w i e · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dnym z okręgów w połttdn=owej AnglH
naglącą koniecznością
na kand•rcfota partii konserwatvwnei
orl rhno 20 O"lO gfosów, na Partię Pr:>cv
Na obecnym obs7.::i.rze Polski bvłr· 7- iem· leżącej odło~(em. Na szybki przy·
t8 600 : na l'beral"epo k:>ndydata 17.320.
rost własny nie można fozyć, gdyż źreZostał wybrany kandydat konserwatv- orzed woiną około 3 no.ooo koni i oko
stów, m'mo, iż na pozostałvch dwóch ło 10.000 tra1<torów. Obecn;e pos'adamv h'ąt jest mało , a wiele koni jest wy
k"l.ndydatów oddano razem 35.920 gło· około 1500 OOO koni i ok. 7.000 tra1<to- <ędm:ałvch (b„aki wojenne) i n'e dłurów, których n:e potrafimy w sposób u 10 b~rią na.111 służyć.
sów.
Jeśli dalek:e zamorskie transporty są
Drug i system stosunkowej czy też miejętny i celowv przy upraw·e ror zu
prooorcjonalnei renrezentacp daie szan- żytkować. Aczkolw'ek w w'eluokol' cach •1truc.J.nione lub źle odhiiaią s:ę na zdrow''ll kon:, należy sprowad'>:ać kon:e z
zaczęto oowszechn:e używać do upra
d
bl'·7.szyc h. a l e sprowa dz11ć trze·
.
se• 1·nr"enrow
wy roli krowy i trze b a to rob' ć wszę· ,i:ra•ńw
·
I::i 7,en;a swvch przedstawicl
. . 1<t.orego
.
T
b
.
.
d
b
.
I
-'
k
l
eiszym
mn
nawet
mentu
a
par
o
.
e
ci
a. o 1est mus, b ez sue ł nien•a
ucrrunow:in ·om, stąd nazvwany bywa dzie, a e oń i nana 1eszcz<? ę z•e s··
łą poc · ąQową W roln:ctw:e, dlatet\'o, na- -i_ie potrafmy zagospodarować z:ern
•k d
„
. po t rrt f my po dn .esc
h 1. n•e
,_
. Od '>:VSl{11nvc
.
k nn .: ec.,.11n~c 1. ą 1est
1
systemem reprezentacji gacą
fi e . e y
on p:c:
sorowa d 7:.n1e
?. ości.
mn'
więk~?ei rczby kon· z za~r::in'cy. Nie- rno'eriszyć) uprawy roli na ziemiach
\Y/~tlłuP, ter5o svstem 11 krai mus· hvć uw?:ględn'en'e wnio~ków M'n;ster<:fwa st~„vch.
Więcei koni - sprowadzać konie por:h'efony co 1111 :JT'Tl :e i na trzymanda· Roln:chva o sorowrld?:enie w:Pi.~.,.ei
towe ol;:r ę .si. Im 01' ręi;! wvh 0 rczy fost Fc.7.by kon; w ram'lch dostaw UNRRA wołamy o kon'e!
w· el{"7.V o'Jd wz <Slc-łe"!ll i:c?:hy
1 mririda· daje opłakane rezultaty w m'.lionacb ha
łciw tvrn ·syi; •erri nronnrc:or;:1 11v sp"i1W·
n'e>; ch' :> ła , tvm ;,,.ńo strony dobre bar·
d7 ,,. ; !'l·P~ tlWVOtl t„t;:i:;i ,
~hłopska Snółdz:eln ' a Wyd:nvn:cz;i r::om~k:<>óo : PiPrws7.y pl~n :nwestycyjny
N.1:„r 03fc;7•1 l'" "" "l:i oliFc„an'a przyAktualne zaffad·
7.a«11rln:eń r:oc;nod11r· oraz P'otra Tyn:aka:
d.,. ; ~t n m<>.,.,4 „lr.w dn k cnuie ~'c:? zrt. n0mo- w v d;iła nrz<>ńląd
,.
Fi
"'
t'
c<>. d?:'eln 'lrn w •·h orc zeP,o. D7'elnik teri czvch pt. „P r 7. e b 11 c1 o w a". Jest to n'.en:a sl'lmor 7 adu teP•tor'alnej!o. Na·
otr7" TJ'l t•:P !''e """''T V<'7,.!\i 1'.,.„P.7. nrvl„ t 11ł d::i.tszv c'::tg jedn.n.-ln.iówki, wydanei w c;tęon:e :dz:e Kronika Kraiowa. omawia.
!'czbv c c1.-l:m,-c-h !5łocf.w w danym ol< rę- r:7.erwcu b. r. pod tym sa111yrn tvtuJ<> rn i ąca sytuacię fl:osnodarcza Polc\{i -i or~tt n f"'(>~ l'.::.,.lv~ ,..,..,_„ ..:i„ t.ów przyn'\d<t1ą- , W ..Przebt.1dow·e. " w d'>:'ale ,.Na w'rlo <f„n·7acię przemysłu. a dalei Kron'ka
evch ""- łnn n1--„ń , !( ... .; .J " ..., ' I str„" ... :~. wr:" orn ciw ·a s'ę rolę pro-oaóandy ~o Międzvnarodowa, nrzedstaw:ająca św'a·
t ,_.,,11 "T7,"fl"_,_ =lr ś"' m ~ nrldów, wvn 'ka- sood ~ rcze1', zn'es'pn'e "'<'w ' :.r'r„eń r7.P tową c;vtuacip ·hrwnośc:ową, krnn:ke
fttc a 7. ..,„..:i- ·-•11 rArJ:--ryvch r:iri ó~n-sów 1 r?:owvcli. p'.erwsie nasze krok i w m'ę· <Sosnod'lrcza 'l""R.R sytm•cie walutową
,.,„7 „.,. d7·„1„ le "''-h"„"?'.V. Tak nn w o- 1I d7.vr..aronowym życiu gosponar-zym w Austrii i b11diet C7echosłowacii. Na
„„•. . r nrn "'1 !hfowym o(l.-l;:ino ryface ia1<o pr-„lilem nad„1 n'ernzw:~.,.:1 7.~l<nńczen;e :dz=e P" 7el!l:i,d pr::tsv i J'lO
Jc„r „„
t?rt f'l)() .-ł,.. ~ńw. ,.,-„" r7,~,.,,, TJa pa - f'ę A nv. nra7. nsarJ„:ctwo tia 7:e,.,., :"ch Od wych wyd:'l.wn ctw. Trzeba, aby ka7.dv
p ... rll'o 60 OOO na 13, C po 31) tvc; D7'el- zyskanych. Czę~ć nt . „Z"l.gnrln'en'a" ludowy dz ałacz pol'tyczny 1 snołenik wv'f>arczy w yr osi 120 OOO: 4 = "'.1.w'era refe r aty Wł . R„chwahk'c>óo· I czno-J!ospodarczy zapoznał się z 11 Prze~ O.C}O. ParG A -przyznane zostana 2 1 Budżet nowej Polski, Dr Kazim'.erza Sy· I budow,".

Import koni

"Przebudowa"

I

s=ew. Będzie to n'emała pomoc dla
tych zwłaszcza , którzy przyw'ozą mało
inwentarza. Pewną pomoc dadzą też
traktory, ale ich jest tak mało, że nie
każdy może na nie liczyć.
Jeśli chodzi o sprawę losu pozostaw'anej gospodarki na Z'em'ach Daw·
nych, to oozost::tw;a s:ę ją woli każde
go osadnika. Zazwyczaj pozostawiają
je osadn:cy swym krewnym czv to pod
opiekę, czy też zbywaiąc je. Kwesfa
w:ęc rozrachunku za nozostawioną unraw ' oną czy zas:::i.ną z:em'ę zależy wyłącznie od tego, kto jest jej właścic'.e·
Iem.
Rzecz prosta, ze k'edyś zostanie ure<Sulowana sprawa dawnvch rSmntów ina~zej, bo trudno sądz:ć, :7.by Państwo
zgodz ło s:ę z tym, by jeden c1łow'ek
pos:adał dwa )1osnodarstwa i to w ta·
k'ej wielkej od s:eb:e odległości. Ale
przvmus oddani.a starej gospodarki mo·
7.e być 7.arządzony dop ero wtedy, gdy
ludzie dobrze wrosną w nowe ziem:e,
?:agosp" hruią s:ę i ostateczn:e zadecydu1ą, gd.7.ie chcą być.
p ·sze Pan, ze iest was 6 roctz'n, które
chcą pó:ść na oc;adri.:ctwo . Jnk w 'adorno, na to. by załoiyć snółch' elnię, tr.zeha co naim,.,ie 1• 10 czl„ryków, czyli .ro·
dz:n «osp„rfarsl{=ch. M'lcie w=ęc do
""
wyboru: albo cl n brać soli' e il"szcze czte- .
rv rodz.ny, albo iść tak . iak iesteście.
W tym o~t::itn : m Pr7.vp iulku dr'lsł::tn:pcie
mn· r:>;szv folwark i b"rl"::ec:e luźn : e ~osporl:i.ru:ącą l!rnną. Rzecz prosta. te
soółdzielnie będa otocwne nrzez Pań
stwo w ' ę1<~?:<l nT)ieką. bn spółd7,' elni ła·
tw'ei pomóc , k ·:esf::i bow:em pewności, że nomoc nie pójdzie na marne, jest
tu w:ększa:
Wres7„:e sprawa snoc;nhu otrzvmanla
a
b:~łn~tock'P.10.
Dla -ow:a.tu
?:in.m',
" ,. ,
"
. ~
b:11ło·
twa
.
dz
wo:ewo'
właśc:w· e całe«o
.:
stockie~O, W 177 T111C'7nne są na os11.dn:e.
two no"'
„ „"'tv Fłk. Olecl{o : r,Tołrlap, tytko w'ec tam trzeh::t szul{ać odom..v=edn'eóo folwal"Ktt pod parcehcię. Pon:e·
waż nowvżs7e trzv now:~tv zna:duią
~'P w tvm s::imvrn wo:ewórlo:tw:e, eo i
V/v. to łr1•r1.-.o.Sr:i w WV!l'>'11k::in'u l. 0 cJą
mn"i>;c;ze 1"„„,,.i,:t 7.Wl"ńr::ć c:=e no infor.,.,„,,.:e rll) \Vud7, ';:ih1 ().-:p,.ffpńr„nóo w
Wf0;ewf>rJ 7 h„'<> ("11"a7 efo p„e7eSit lfr„edu
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POSWIĘCENIE SZTANDARU

Zebrani wyrażają uznanie Prezesowi Stani- bodzińskiego · zebrani powzięli następujące u·
I WALNY ZJAZD POWIATOWY PSL sfawowi Mikołajczykowi za pełną poświęcenia chwały:
w obecnych ciężkich warunkach pracę dla PolWobec zbliżania się wyborów domagamy
,... NA ZAMOJSZCZYżNIE
ski i Ruchu Ludowego. Chłopi zapewniają, że się, by w każdej Komisji wyborczej byli przedW ~niu 18 si~rpnia r. b. ziemia zamojska, ma- stać będą wiernie przy zielonym sztandarze, stawiciele każdej partii.
l ąca niezapomnianą kartę w dziejach walk o nie- symbolu wolności, praworządności i demokracji
Poza tym uchwalono rezolucje: \Valny Zjazd
podległość . i demokrację, ziemia, na której ' Polski.
Powiatowy PSL domaga się stworzenia niezależ·
chrz:st bo.i owy prze&zły Bataliony Chłopskie, I
Potępiają oni tych, którzy uzurpują sobie nej orgauizacj i gospodarczej chłopskiej, która·
przezyla piękny dzień. Prezes PSL na Lubelreprezentacji mas chłopskich pod posta- by zagwarantowała nie tylko równy udział w
prawa
szc.z.y~nie, sekretarz naczelny NKW, Stanisław
korzy- ponoszeniu ofiar na rzecz odbudowy kraju, ale
Wo1c1k wręczył chłopom Zamojszczyzny zielo- cią „Nowej!o Wyzwolenia" dla własnych
i równy udział w podziale ogólnego dochodu
ny sztandar, symbol najpiękniejszych czynów i ści i ambicji i chcą godzić w jedność Ruchu społecznego. Zjazd domaga się w celu ustabili·
Po uroczystościach Ludowego.
ma.rzcń duszy chłopskiej.
zowania stosunków wewnętrznych jaknajszyb·
z~1ązanych z poświęceniem sztandaru i wręcze
Celem przyśpieszenia stabilizacji stosunków i szych uczciwych, pięcioprzymiotnikowych wy·
oczyszczenia niezdrowej atmosfery politycznej borów do ciała ustawodawczego. Zjazd domaj!a
DIU J!o młodemu chorążemu, referat polityczny
wy!!łosił wiceprezes woj. PSL poseł Swidziński. w kraju zebrani chłopi domagają się jaknaj- się pokrycia kraju jak najliczniejszą ilością
W czasie dyskusji uchwalono jednomyślnie szybszego przeprowadzenia wolnych wyborów, w szkół, ponieważ obecny stan jest daleki od sta·
rezolucje:
których cały naród powoła swych przedstawi- nu zapotrzebowania, jak również polepszenia
Po wyra.i'eniu hołdu niezłomnemu i nieodżało cieli do parlamentu.
doli nauczycielstwa.
wanemu przywódcy Ruchu Ludowego ś . p. WinCelem uczczenia pamięci przywódcy Ruchu
centemu Witosowi, Zjazd wyraza podziękowanie
śWIEBODZrn-SKIEGO
Ludowego ś. p. Wincentego Witosa zebrani wzy·
POW.
ZJAZD
~rezesowi Stanisławowi Mikołajczykowi za owają społeczeństwo do wydatnej pomocy w hufiarną pracę i nieugiętość w obronie Ruchu, LuNa odbytym w dniu 4 sierpnia r. b. Ogólnym dowie Uniwersytetu Ludowego w Wierzchosła·
dowego i przesyła Mu serdecrne pozdrowienia. Zjeździe Prezesów i Sekretarzy z pow. $wie· wicach, jako żywego pomnika.
Zjazd wyraża pełne zaufanie NKW PSL za e~e.q,!iczną postawę w obronie czystości i jedno·
sc1 R.uchu T.udowej!o oraz popiera jego wysiłki
w dziele odbudowy Polski Ludowej.
W'alny Zjazd Powiatowy PSL w Zamościu
tąda uspokojenia i ustalenia stosunków w kraju
przez jak najszybsze pięcioprzymiotnikowe wy·
bory, żąda demokratyc7nego uznania j!odności
SPRAWA
OP1'ATY PRZEMIAŁOWE
Ziazd domaga się udo·
człowieka-obywatela.
stępnienia oświaty szerokim masom. Zjazd zde·
PONIEMIECKICH RUCHOMOśCI
Zostało ogłoszone rozporządzenie
cydowanie potępia wszelkiello typu mącicieli,
którzy fałEzywil" oskarżają PSL o reakcje i bra·
przedstawicieli władz Prezesa Rady Ministrów, znoszące poudz:ale
Przy
tanie się z bandami leśnymi. Zjazd podkreśla,
bieranie na rzecz Państwa miarki z o·
że PSL i ie!!o przywódcy przez półwiekową swą partii politycznych i związków zawodoprzemiału zboża. Obecn:e młyna
kazji
działalność i walkę z reżimami monopartyjnymi, wych odb -·ła się w Poznaniu konferen·
jak również z okupantem hitlerowskim dali wy· cja porozum'ewawcza, zorganizowana rze mają pobierać opłaty w naturze w
raz przywiązania i ciągłej dążności do demo· przez Okręgowy Urząd Likwidacyjny. wysokości 10 kg od 100 kg przemielo·
kracji.
Celem konferencji była sprawa ostate- nego ziarna.
Z ŻYCIA ORGANlZACY JNEGO
cznej ew:dencji poniem'.eck' ego mienia
STRATY BYDLA W RóżNYCH
KOBIET
ruchomego na terenie woj. poznańskie·
KRAJACH
W niedzi~lę dnia 18 ~ierpnia b. r. odbył się go. Ustalono, że ostateczny termin zgło
stah•towy :>:ja 7d Sekcji Kobiet PSL pow. opa· szeń upływa z dn'em 1 września br., a
Na skutek wojny kraje poniosły stratow<kie:,!o w Brzezi11.
Kobiety P'WJ. opalow~kiego żyją życiem szer· dla pow:atów z;emi Lubuskiej z dniem ty w bydle. Największe jednak straty
szym, nie tylko spełniają swe prace wvnikaiące 15 wrześaia 1946 r. Do chwili obecnej pod tym względem poniosła Polska.
z obowiązków matek. żon i )!ospodyń. W okre- spisano ok. 17 tys. nieruchomości ponieOto, co mów'ą cyfry:
sie okupacji niemieckiei zoq~anizowane w sze· mieckich i wystawiono ok. 50 tys. kart
reJ!ach L. Z. K. wykazałv dużą prężność orJ!a·
w tys. sztuk w O/o
ewidencyjnych na zgłoszone ruchomonizacyjną i zdały egzamin obywatelsko·patrio·
13
50
Alban'a
proc.
60
więcej
mniej
odpowiada
co
ści,
tyc:my.
Austria
30
711
Długotrwałe d;r,ialania wojenne i szczególne
m'enia poniemieckiego na terenie woj.
zniszczenie przyczółka nie załamały kobiet, poznańskiego.
Czechosłowacja
12
501
prz"ciwnie, U7broiły ie w hart do dalszej pracy
Grecja
399
41
Dumą
społecznej. Na zia7d przybyły licznie.
2.212
Jugosławia
54
ZJAWISKO, KTóRE WiELE MóWI
!!dzie odbywał się
mies7kańców wsi Brzezie,
Włochy
1.767
23
zjaul - jest wspólnym wvsiłkiem wybudowany
harak, w którym mieści sie szkoła i świetlica.
Zatwierdzane urzędowo cenniki n-.
Polska
6.915
69
Licrny t''17i•ł w zieździe chłopów zorganizowa· mąkę i chleb wy~rnzują c:ekawe zjawinycl-i w PSL ś1.-iadczy, 7P. doce11iaią i pow„żnie
sko, że cena kilograma chleba od pie- CENA CUKRU JEST ZA WYSOKA
tPl<łuią p1·acę kobiet w R11chu Ludowym. Zjazd
mi'll c•,„,,ld"r pow•7ny i 11roczvsty. Z remienia karza jest wyższa n:ż cena kilograma
Ceny żywnosc1 wykazują JUZ od
c~ntr;1Ji Wyd>.iału Kob. PSL obecna była kol. mąki, z którei chleb wypieczono.
NaM . Graikowskn.
przykład w Warszawie cena mąki żyt· dłuższego czasu spadek, dla niektó ·
Kohiety wiei•kie zorgani7.owane w PSL don'.ej, s'tkowej wynosi 14 zł za kr, a ce - rych artykułów nawet bardzo znaczny
m•gają się stałero pisma, które byłoby łączni·
Jedynie ceny cukru utrzymują się na
kiem w pracy idP.owej, orńani7.acyjnej, wycho· na chleba z mąki żytn'.ej 17 zł za kg

,

.

Wiadomości rozne

w

wawczej i gospodarco:ej. Zewnątrznym wyra·
zcm pracy ohywat.-lskiej w czasil~ konspiracji
hyło pismo „Żyw!a", niemnieiszy wkład powo·
jenny w pracP. nar\ odbudowa kraju daje nam
pełno prawa do włarne'!o. stałego pisma.
Doma~amy się lraldowania terenów przy·
crnłkowych pod W7.<lledem anrowizacyjnym na
równi z miasfem. Dzieclrn wiej~kie z przyczół·
ka za~rożone l!r117.lka t>ie mP7.e być pozhawione
pPdsl•wnw7ch składników odżywc7.ych. Na skukk dz!ałań wojennych duża c7ęść budynków zo·
7ąda my fondu, 7ÓW na re· ·
stała zniszczona mon! i bu.dnwę szkół wi„jskich. W tro•ce o
zdrowie społPczne wypowiadamy wa !kę alkoholizmowi, hy nie dopuścić do skarlenia fizyczne·
go i mPralneńp naszPńO potomst,va. Potepiamy
walki skrytohójcze. Człowiel,;owi nie wolno zaChcr>my żeby podnio,ło się w
bijać czło1\· i.-b .
c"nie 7.vcic lud7.kie, chcemv by żvcie bez stra·
chu rlałn nam utraconą radość życia i pełne wa·
runki do gosnodarc7.ego i mornlncgo rozwoju
państwa demokratvczneJ!o. Po oficialnej części
ziazdu nastąpiłv artystyczne in<cenizacie i pie·
śni w wykonaniu miejscowego Koła „Wici".

dawnym poz:om=e, to jest co najmniej
180 zł za kg. Wśród obecnych cen na
artykuły spożywcze w stosunku do cen
przedwojennych najwyższym mnożni
kiem odznacza s'ę właśn=e cena cukru
(180). Nie jest to uzasadnione brakiem
zapasów, gdyż cukru wyprodukowaliś·
my stosunkowo w=ęcej. n;ż innych towarów. Na wysok;ej cen'e cukru naj·
bo przypłacają to zdrowięcej tracą,
wiem, dzieci chłopskie z okol;c o gle·
bach żytn=o-ziemn'aczanych, gdz=e nie
można . upraw:ać bnraków cukrowych i
krów też nie ma. Za metr żyta obecn;e
Księgarnia Spółdzielcza « Przyszłość » kup' ć można 3 - 5 kg cukru. Przed
wojną kupowało się 16 i więcej k:lo·
Radom, Żeromskiego 23
a i to było jeszcze za mało.
gramów,
poleca na ~ezan zeszyty i wszelkie pomoce

hurc;e (od piekarza). Wynika z tego, że
obeen!e p'ekarzowi nie pokrywa przypiek kosztów'wyp'eku i zarobku. Gdyby n;e dopłata 3 zł na kilogramie niewątpliw'e p;ekarz n·e mógłby prowadz:ć piekarni, zamknąłby warsztat i poszedł ryby łowić.
Dowodzi to wszystko jednej rzeczy,
że wartość chleba, wogó1e zboża, wyłamała s ' ę z ogólnego poziomu cen, spadając o wiele poniżej niego.

szkolne. Hurt i detal.
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LUBARTOWSKIE RADZI

W dniu 18 sierpnia b. r. odbył się Walny Powiatowa S~ółdzielnia Rolniczo- Handlowa z o. u.
Ziazd PSL w Lubartowie, na który stawili się
Radom, Młynarska 3
licznie przerl•tewiciP!e wszystkich powiatów.
przyjmu.je zapisy młodzieży z przy)"!otowaniem:
Z ramienia NKW PSL pPemawioli Do•łanka posiada na składzie wszelkie artykuły w zakres do Liceum mała matura szkoły ogólnoks;o:tałcą·
OsiPiown Genow~la i pos. Chadai Pawel. Zebragospodarstwa rolnego wchodzące: maszyny, powszechnej. Dla chłopców internat na mieiscu.
ni chłopi lub2rlowscy wvkazali w czasie dvskusji
cei lub zawodowej, do gimnazjum 7 klas szkoły
dojrzałość polityczną. Poruszono między innvmi narzędzia rolnicze, nawały, wę~iel, mat. bu<low Bliższvch informacji udziela sekretariat szkół
sprawę racjonalnego zagospodarowania działek lane i t. p. oraz skupuje ziemiopłody. Sklepy w J!odzinach urzędowych.
przydzielonych na podstawie rdormy rolnej oraz detal.: Focha 1 i Żeromskiego 60.
4454
Rok szkolny rozpoczyna się 1 października.
rozbieżności cen artvkułó'" płodów ziemnvch i
Mlal•llle111c'l8lllllllllellłlt 11•1118
H~••l•19eblll81119t'łel•MC,1•91Mee~
Podkre<lili oni w rezolucji
prz„mysłowych.
c•łknwitą solidarność z NKW PSL i prezesem
„C HL OPS KI SZTANDAR"
Mikołajczykiem nraz jedność Ruchu Ludowe!!o.
której nie pot,.,.fią n~ruszvć Posiewy mąciciel·
związane ze sprawami interesującymi wieś.
przyjmuje ogłoszenia
skie „Nowe'.!o \Vvzwolenia". Doma!!ano się ró·
CENNIK OGŁOSZEŃ:
wnież wolnych nieskrępowanych wyborów.
Ogloszenia drobne po 10.- zł za wyraz (mi- 15.-. Za terminowe ukazanie się ogłoszeń Re·
Ziazd odbył się w nastroju poważnym i spa·
nimum 100 zł). poswkiwania pracv po 3.- !I dakcia i Admini,s tracia· nie odpowiada.
kojnym.
zamiej<cowe uwzględniamy po
Ogłos.ze11ia
za wyraz (minimum 30.- zł]. O~łoszenia wvBIAŁOSTOCKIE
miarowe (za 1 mm szerokości 1 szpalty] w uprzednim orzekazaniu należności na nasze
W dniu 7 lipca b. r. orlhył się Statutowy Wal· m1e1scu, przunaczonym na ogłoszenia, po zł konto w PKO Nrl-630. Prosimy zaznaczać
ny Zjazd delegatów PSL pow. bialostockiego. 25.-, w tekście po zł 40.-; nekrologi po zł na odwrocie przekazu, że suma przesłana ie~(
za ogłoszenie.
1
na którym powzięto szereg rezolucji.

Swięto żniwne

w Karczewie
W dniu 25 sierpnia rh. młodzież wiciowa
rejonowe gminne święto Chleba,
przy udziale kół: koła Otwocka Dużego,
Ostrówca, Penclina i Glinek, wsi powiatu
warszawskiego.
Po uroczystym nabożeństwie w kościele
parafialnym w Karczewie, w czasie którego poświęcone hyły wieńce i chleb przez
ks. Kalinowskiego, któi:y przy tej okazji
wygłosił krótkie przemówienie d<J młodzie
ży związane z uroczystością, korowód dożynkowy oraz liczni uczestnicy starzy i
młodzi( w liczbie około 2-ch tysit;.cy osób)
udali się do starego Otwocka, gdzie na obszernym placu prze.cl ruinami zamku ~dbyl
urządziła

się obrząd Żniwnego Święta.

Gdy ponad półtora wieku temu Polska
przez egoistyczną i ograniczoną politykę
szlachty chyliła się do upadku, właśnie w
murach tego zamku w Starym Otwocku
przed którym obeonie młodzie.il wiciowa
święciła najradośniejszy dzień w życiu
chłopa, dzień zbioru plonów całorocznej
pracy, dokonany został jeden z najbardziej
hańbiących aktów w życiu państwowym
Polski. Tu bowiem został podpisany jeden
z rozbiorów Polski.
I nie jest to przypadkiem czy zrządze
niem losu, że na siedlisku maj?naterii i
szlachty polskiej, które przyczyniły się do
rozbioru Polski i które w krytycznym mo·
mencie dla państwa i narodu nie potrafily
go obrouić, dziś płoną wici, dziś gospodarzy chłop, który właśnie w tamtych tragicznych czasach stanął bezinteresownie do
walki o Polskę zdobywając dla swej warnwy w Insurekcji Kośl'i11szkowskiej jakże
zaszczytne, a zarazem slnszne miano: i;ywicieli i obrońl'Ów narodu.
Uroczystość Żniwnego Święta Cltleha za·
gaił kol. Fijlrn r>rrzes ,,Wici" z Glinek witając przedstawiciela NKW PSL Jerzego
Świrskiego, posła PSL Stefana Owczarczyka. prezf'sa nowiatowoge PSL, prezesa
:pow. Z. M. W. R . P. „Wici" oraz wszystkil'h uczestników i gości.
W czasie uroczystości zostały wręrzone
wieńce, pinwszy dla prezesa PSL Stanisława Milwlajczylrn na rere nosła Owczarczyka, drugi dla NKW PSL na ręce red.
Świrskiego. W podziękowaniach za wrę
czone wirńce pos. Owczarrzyk odczytał list
Prezesa PSL, Stanisława Mikołajczyka następującej treści:

„Nie mogę niestety z powodu pilnych zajęć przybyć na Waszą uroczystość.

Przesyłam

W am najserJeczniejszc

życzenia w <lni11 Święta Żniwnego w

którym cieszycie się plonem Waszej
cieżkiei ralorocznej pracy.
N:ech W am te złote kłosy zbói będą
symholem dobrobytu i pokoju, na który wieś pohka tak bardzo ~obie za.
sł117.yła.

Nif'ch sprawirdliwy podzi11l rhleha,
o którym dziś śpiewacie w swych
żniwnych pieśniach stanie się rzeczywistością rlnia corhiennego.
Żyrzę ·wam, hyście zgroma<lzeni
wokół waszyrh zielonych ntandarów
zhudowali wolną. sprawirdliwą. prawdziwie clemokratyl'zną Polskę Ludowa, w której dla nikogo nie zabraknie
chleba. clachu nad głową, a nade
wszystko wolności i niezależności ducha.
a redaktor Świrski nawiązał do tradycji wiciowych, podkreślaiąr samodzielność i
swoi<.1tość ideologii Ruchu Ludowego wyrosłej z doświadczeń i przemyśleń chłopa,
Życząc młodzieży wiciowej, aby wnosiła
dalsze plony w hurlowie Polski Ludowej w
oparciu o własnr siły, nic o~l11dając się na
protektorów z lewa czy prawa.
Miejscowe wyżej wymienione kola zainscenizowały ,szereg ohrazów pnwiazanych z
praca chłopa na roli, oraz obrazujących
wysiłki młodzieży wiciowej w h idowaniu
Polski T.„udowej. Należy tu po1lkrcślić, Żf'
wszystkie te inscenizal'.ir wykonane były
wzorowo pozostawiając głęhokie wrażenie.
Przy ich wykonaniu szr1ególnir wyróżniali
sie kol. kol.: Flori;:ińrzykówn ~. Klorhówna,
Floriałiczyk, Wicikówna i Floriaiiczyk.
(Em-wicz)
Naczelny Redaktor: Jerzy Świrski
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