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Odwiecznym zwyczajem w dniu Noweskladają sobie życzenia.
I
11arto zastanowić się na chwilę czego
Naród, który chce istnieć, który maj nia cudzego gei:iiu,s_zu, poczucie po- niej musimy się jasno i wyraźnie ustonajbardziej pragnie nasz Naród, jakie sq
sunkować. Nie dlatego, że ZSRR jest
.
marzenia społeczeństwa zubożałego, sko· wolę przetrwania dziejowyqi huraga· trzeby kompromisu 1 t. d.
W ten sposób powstała symbioza, potężnym sojusznikiem, ale dia1ego,
nów, musi mieć wyraźny cel. Dążenie
łatanegg latami wojennej zawieruchy.

go Roku ludzie

Zachodu

do określonego celu stwarza 15oosek- której nadaliśmy nazwę kultury grec- ż~ tak właśnie pojmujemy naszą hisfg.
wentną linię polityki narodu i pań- ko-rzymskiej:.W~półżycie nie było na· nę.
~':
stwa. Gdy ów cel istnieje, gdy jest zbyt harmom1ne, czego wyrazem było
Historyczne błędy nasze.i polityki
własnością każdego obywatela, wtedy współi:awodnictwo Rzymu i Bizanbyt państwa oparł się na niewzruszo- cjum. Tó współzawodnictwo trwa po wynikały stąd, że byliśmy kartą w
cudzej grze. Obecnie trzeba umieć
nym fundamencie, wtedy klęska jest dziś dzień.
5koro historia jest genealogią kul- patrzeć jasno. Te jasne wejrzenie
--- zbyt wysoko wznosi się fala pora· tylko gorzką nauką a zwycięstwo starhunków i nienawiści. To wszystko prze· je się stopniem potęgi. Gdy ów cel nie tury, ten naród wchaodził do historii, powie nam, że jest nas 23 miliony.
szkadza w pracy. To wszystko opóźnia i~tnieje, wtedy byt państwa jest pod który podporządkował się określonej To za mało, aby odgrywać czynną rodzieło odbudow) zniszczonego kraju. Dla- znakiem zapytania - zwycięstwo jest' kulturze. Symbolem ongi był chrzest. lę w dziejach świata, - bardzo <lużo,
tego życzymy przyjaciołom naszym, aby przypadkową spekulacją, której zysk D~ta prz~jęci~. chrztu była datą wej- gdy chodzi o zachowanie, pogłę!.>ienie
L promieniowanie własnej, odrębnej
się trwoni, a klęska stanowi kres bytu, ścia do his.tom.
zapa.wwał poli:ój prawdziwy.
Pragniemy wszyscy panowania Prawa. gdyż znikąd nie wyrosła wola odro-1 Od Zachodu szedł. św. Wojciech, .od kultury.
Kulfura nasza dla Zachodu jest tył·
Wschodu sw. Cyryl 1 Metody. Gramce
Obywatel musi wiedzieć co mu wolno a dzenia.
Wyciągając z tego rozumowania Wschodu i Zachodu, granice Rzymu i ko echem znanych dzieł i myśli; nie
czego nie wolno. Jednej Ojczyzny jesteśm:r dziećmi przeto Sprawiedliwość musi pra~tyczny ~niosek stw~erdzamy, że Bizan.cjum związały si.ę z gran,i~ami jesteśmy ~la nie~o dość. ~ryginaini ,i
pohtyka poluJąca na koniunkturę i ro- i Polski. N~ !~ polega istotna tresc na- egzotyczm, by si~ nami mteresowac.
panować aby było dobrze.
1)1" 'Ys-:lio'i~. :!:utl:i~:-"'t f{!."'!., 1!<iego
zumtlf"ca kateg0riP'.T''. kon1t!nk+·!j' 1 ~? ·rh -iz1"'~~"'v · ,
Potrzebny nam ;;st dobro'1yt. Bez do- . jest po"iityką sźkodliwą. Polityk, który · _Idea Jagiellońska - to ~yło ·przy- przejęcia się kullurą humańistyczną
brobytu ludzie gwałtem wyrywają sobie przyjmuje na siebie odpowiedzialność rnier~e ~f'. Wschodem, prz~c1w pocho- jesteśmy nieco obcy, kcz fa óbcość
każdy lepszy kęs chleba. Bez dobrobytu za przyszłość narodu musi rozumować dow1 m1hfarnemu rzymskiemu, repre- ·właśnie sianowi czynnik zainteresokrzyżactwo. wania przy łalwości porozumienia.
ani nie można wychować dziecka, ani się kategoriami historycznymi, musi my- zentowanemu • przez
przyodziać, ani kupić k iqżl~i i gazety. ślą obejmować stufecia. Tę zasadni- ~r~nwald i U.nia t? ~yły szczyty tej W tym wła~nie wyraża się pozytywna
Odbudować dobrobyt można tylko pracą. czą uwagę należr zrobić na wstępie 1de1. <?~.w~otme„, po1ęc1e „prz~dmurza i t~órcza rola poQr?nicza, w tym wła
to była me tylko §me są cechy naszeJ odrębności.
Warunki tej pracy tworzy ustawa. Dla· naszych rozważan o stosunkach poi- chrzesc1ranshv-0
Dobrobyt i 1<._naczenie krajów ma„
tego pragniemy tych us.taw, które pozwo- sko-rosyjskich. Zły to polityk, który to walka z Turcją, ale przede wszystkim
lą wsi polskiej dźu:ignąć się z dotych- wielkie' zagadnienie sprowadza do przyjęcie na siebie roli przedniej stra- łych, jak Szwajcaria, Dania, cµy Sz;-,,ezy Zachodu przeciw Wschodowi. Ono cja polega na tym wła~nie, że zdołały
rozmiarów koniunktury.
czasowego zaniedbania.
~ał?kszta!t st.osunków pol~ko-r~syj- było przyczy1~ą "":oje~ . ko~ac~ich , i się wy~ączyć poza 1inie ~tarcia sił mięWróg niemi~cki został pokonany, ale sk1ch Jest w1elk1m zagadmemem h1sto- szwedzkich, teJ „w1elk1eJ rumy , kto- dzynłlrodowych. Nam SH~ to nie uda.
dysze i jadem swym ciągle jeszcze świat rycznym. Musimy zdać sobie wyraźnie re stał~ s!ę przyczyną upadku Rzeczy- Pomijając położenie geograficzne, które w świetle ostatniego roz-;voju kozatruwa. Trzeba mu wyrwać kły, aby legł sprawę z tego, jak my chcemy, aby się pospohteJ.
Ta sta~a wal.ka o~radza ~ię - i jak munikacji odgrywe.ć będzie mniejszą
bezsilny. To nam zapewni sprawiedliwy te stosunki ułożyły. Wtedy świadotraktat pokojowy. Przyznanie nam Ziem mość celu powinna stać się własno- prze~ w1ekam1. kraJ !łasz Jest na po- rolę, po objęciu całego śląska staliś·
Odzyskanych, granicę na Odrze i Nysie. ścią całego społeczeństwa, poto, by g.r_amczu. To, ze stolicą „Rzymu" stai my się monopolistami węgla w EuroDzięki przyjaźni ze Związkiem Radziec· ono poprzez wieki dążyło uporczywie się Waszy~gton, ~ stolicą „Bizancjum" pie środkowo-Wschodniej. W miare
kim i północnym Demok1·acjom Zachodu do urzeczywistnienia. Przeto nie dla- Moskwa, m~ powi!1i:i-o ~am ~aciemniać wyczerpywania się złóż zachodnia: ,
nic -iuż nie zagrozi naszej przyszłości. W tego, że czegoś oczekujemy - ani też ob~azu. N1~. dz1e1e się mc nowego, europejskich nasze złoża będą mieć
roku 1947 sprau;a naszych_JVanic ma być dl?tego, ż.e .się czeęoś obawi~n:1Y, lecz st.01~y w obuczu, tego safi?~go z~gad- coraz większe znaczenie, - a węgiel
postawwiona. tyc;z;ymy sobie, aby posta- i:umo złeJ 1 dobreJ aktualnosc1 wyra- mema, w.obec kt<?re~? s~~hsrny pierw· jest też źródłem płynnego paliwa. Już
ten f.akt starczy, aby wciągać nc.s w ors.t-.ego dma naszeJ h1f!Om..
n„wiona była zgodnie z wolą całego na· zamy nasz pogląd.
Błędy. nasze, ~atuJące Jeszcze z o- bi tę wszelkich rozgrywek. Pr.zewidu. .
.,
, .*
.
.
szego Narodu.
H1stona, ktoreJ uczyhsmy się, Jest kre~u m~szczęsneJ wyprawy Maryny jąc to, powinniśmy stale trwać w tym
genealogią naszej kultu~y. Jej ,kolebką ~mszą10wny, spowod.o\':'ały. głęboką ' bloku, w którym mamy wi~cej do pobył basen morza śródz!eI'!lneg~: Gr~-1 mechęc n?r~du rosyJ~k1ego ~o nas. wiedzenia, a w perspektywie hisłodał~ począł~~ naszeJ filozofu, pOJ· Błę~y rosy1sk1e w ok~es1e ~arsk1c.h za: rycznej będzie nim zawsze wielk~ blok
qa
*
*
mowama sztuki 1 stworzyła podstawy borow wywołały mechęc z naszeJ słowiailski.
Zapewne, że droga nie jest łatwa i
różn~.ch umiejętnoś~i. ~o zwy~iężeniu sfrony .. W l-0ta.c~ po tr.aktacie wersalRozpoczynamy Nowy Rok przystqpie· G.req1 buty rzymskich zołd~k?w r?z- ~kim, n~e :irob1hsmy mczego~ a~y o~ sama deklaratywność nie W'.'siurcza.
ni.em do wyborów. Nie zabralmie nikomu mo~ły strzępy ~ult~ry ęr~ck1eJ po 1m- fr~ąsn,ąc się ze staryc~ urazow 1 ~)".- ~ Rozdźwięki być musza. r 1usimy być
odwagi cywilnej, aby spełnić obowiązek p~rmm. Rzym1ame m1eh tal~nty rie- w1k}ac ,z :omantyc~neJ pog~obo.wosc1, i na. nie przygotowanC gdyż lrnżda
głosowania zgod11ie z nalrazem sumienia. m1?n zaborczych: zmys~ orga~1~acyJ~Y, ~o. złe ~':"iad~zy o o_wczesneJ doFzało- · współpraca
oznacza porozumienie
Sejm, który_ będzie trybrany postanowi o kto~y. stw~~zył prawo ~. 0:<lmm1straqę, ~c! ~ysh poht~czkneJ.RWy~rze~ziła nas I różnych interesów, łl reprezenio\·.;.:-;nie
zagadnieniach naszej um1e1ętnos~ eksploataq1 1 przetwarza- m1qatywa Zy.r1ąz u adz:eck1ego. Do różnych interesów nie obywa się bez
najważniejszych
przy.r:-łości. Dlatego nie wolno się wahać.
dysonansów. Wolimy to szczerze po--Trzeba dać świadectwo Prawdzie.
wiedzieć, gdyż dopiero szczerość tworzy podstawy przyjźni. Wolimy to po, Jeszcze brzmią w naszych uszach słowa
wiedzieć, gdyż zarówno poroz~1mienia
kolędy: Pokój ludziom dobrej woli.
gospodarcze, jak i kulturalne rozgryNiechże te słowa brzmią coraz silniej, co·
wają się na płaszczyźnie przetargu, w
raz pątężniej. Niech się rozrosną do zna·
każda strona, mając zasadniktórym
ujarzmia
która
moralnej,
pou:gi
czenia tej
czy cel na oku, broni jednak swego
złość i podłość. Alhowiem Dobro musi
interesu.
zwyciężyć. Droga może być twarda, ale
iśc niq musimy, {,o ja1rżd,1yśmy spojrzeli
Stanęliśmy na drodze. kM-a. oznaw oczy idącym pokoleniom, jakżebyśmy
cza przekreślenie wielu faktów i namogli mieć szawnek dla siebie.
strojów. Nie zabraknie nam odwagi
składa
zdobycia się na niepopulamo€ć. Zbyt
Trz<?ba być wiernym sobie. oJdanym
wielkie i poważne zagadnienia :;~oją
dla dobra kraju
rodzi11i<' rrarn -t •
przed nami, aby zniechęcać się ..vet
a Jutrf/ do nas bęazie należeć •
sianowiskiern jednego pokolenia.
Przede wszystkim pragniemy wszyscy
pokoiu. Wróg zewnętrzny został pokona·
ny, reakcja rodzima została złamana t.le to nie wszystko.
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Z Francji

Rada Republiki Francuskiej zebrn• ·
łn się dnia 27 grudriia, by wybrać swe·
go przewodniczącego oraz ustalić
skład biura rady, składającego się z
trzech przewodniczqcych, sześciu se•
kretar~y i trzech skarbników. Kandy·
datami na przewodniczących byli:
August Champetier de Ribes - M. R.
P., Georges Marrane - komunista,
Aleksander Roubert - socjalista i Ju·
!es Gasse - ugrupowania lewicowe.
W pierwszym głosowaniu nu przedstawiciela M. R. P. oddano 79 głosów,
za przedstawicielem komunistów 72 gł., socjalisiów - 52 gł. i ugrupo·
wań lewicowych - 47 gł. W drugim
głosowaniu Przewodniczącym Rady
został obrany de Ribes - przedstawi„
ciel M. R. P.
W majqcym nastąpić w dniu 16 sty„
cznia b. r. głos owaniu na prezydenta
republiki francuskiej, układ głosów
parlamentu francusk iego przedstawia
się następująco: komuniści 248, M. R.
P. 239, socjaliści 1si, radykałowie 103,
praw·cowa P. R. L. 48, niezależni re·
publikanie 41, Ruch Oporu 12, nieza·
leżni Muzułmanie 12, przedstawiciele
Algieru 9, Ruch Chłopski 7, niezrze·
szeni 11. Ostatnio doszła nas wiado·
mość, iż mający kandydować na pre„
zydenta republiki gen. de Gaulle. kan•
cydatury swojej nie wystawi~

Mire:ły drugie po oswobodzeni1.1
Polski święta Boieno Narodzenia. Może nie dla wszystkich rodzin były one
świętami naprawdę wesołymi,~ lecz
bezspornie spędziliśmy je w wolnej
W dl~iu 2ii grudni~ 1946 r, i:ozpo-1 rozu.mieć, że wy''~óz dzieł sztuki staOjczyźnie. Podczas świat niejednokrotnie wracaliśmy pamfeciq Jo dni częła się prze9 Rejonowym Sądem now1łby dla Polski ogromną stratę.
Już w 1929 r. ukazało się rozporzl}ś:viąt~cz:~ych, spędzonych pod oku pa~ \I'{ ojskOW)'l11 ' - Wnn;zawie 11prawa An·
p
CJą mem1ecką, kiedy w ciszy i strachu, drzeja hrabiego l?olockiego i jego żo- 1
rezydenta Hzcczypos]lolile,i znżałości i bólu dzieliliśmy si"' oplalkiern, ny Marii. Andrzej' Potocki został askar- 'zenie
lmznjące wywozu dzieł sz!uld zugrani"'
b'
.
I żony o pomoc udzieloną osolmikO\vi
zycząc so ie szczęśliwych świąt
z 1946 r. roz\yija pcstanoc~·· Dekret
te c~asy w parnie.ci, zdziwiła i ściganemu ~wzcz władze w ulatwienin w1enia
Mając
l1mtego rozp:}l'ZQdzenh, ...na.
.
.
n?s ~ue.znuernie \Viadomość o spt:dze- 1 mu wyjnzc u zagranicę i usilowanj_, kazując rejestrację dzieł sztuki i zakn· h
·
mu sw1ą1 tegorocznych prz".!z jeńców · \\'yw1ez1enia z Polski 42 skrzy!l z bez- zując
1c wywozu zagranic(,'..
• · J• h
. Brytanii. Jak po- cennymi dobrami kulturalnymi oraz
mem1ec uc w
Było to konieczne wohee straszlidają komunikaty, tysif1ce jeńców nie~ posługiwanie si«;'. tals7.ywymi do!rnmenmieckich spędziło wesoło dzień Boże- tarni. Zarzuty te dotyczą i jego żony. w.ego wyni.szczenia i rozgrabien~n zhioWśród bezcennych żhiorów, które row sztuh p~·zez o~rnpan~a;, Mimo teg~ N~rodzenia w domach rodzin ang1elsk1ch. Przed świętami 4-ch bisku·· Z;).micrzał wywieźć z Polski, znajdo- go Potoccy uslłowah wpnezc na teren
pów angielskich wezwało swych wier- wal:y się cenne obrazy malarzy polskich! .Niemiec zbiory tak olbrzymiej wartonych do gościnnego podejmowania i obcych, książki, dzida sztuki zdobni- \ ści dl~ ln'.ltury na~·odowcj .. W chwili
je6ców w czasie świąt, a Minisferstwo czej. Na szczególne \\'yróżnienic za- ?becneJ zbiory te nucszczą l.ll(,'. w 12 dn\'/,ojny wydało instrukc[e, by jeńcy 0 • sługują obrazy włoskie z X VI i XVIII zych salach i\luzenrn NaI\Jdowego.
W wyniku proc~slł Sąd skazał Potrzymali specjalne przepustki na mia- w., obrazy polski..: l\Iatejki , Kossaka i
sto. Jeńcy niemieccy skwapliwie z o~, Fałata, zbiór pasów sluokich, zabylko- tockicgo na 8 lat wi~zienia z pozbawiekazji tej skorzysiali, zapełniając domy wa biżuteria (m.in. sygnet Batorego). niem praw publicznych i oby '.'nlelskich
angielskie, gdzie byli mile i serdecz- Z.lnory te przedstawiają ogromną war- na 3 lata, i\Iarię Polor' •1 na 6 lat wię
mw na dwa
Oskarżony kierując\ zienia z pozbawieniem
tość zabytkową.
nie goszczeni.
~la nas, Polaków, wydaje się to się polrndkami egoistycznymi nie chciuł lata.
dziwnym kontrastem. Dziwimy się łatwowierności Anglików, zapominają
cych, że przecież ci sami Nie{llcy bom~
bardowali Londyn podczas świat BoUpajający si~ sukcesami. odniesio- przez Niemcy i że w trzy dni po karl
źego Narodzenia. Nam urządz&Ii ła~
p!'QW O U OWY portów
panki i nie pozwalali na wysyłanie pa- nymi przez Schumachera w Londynie I piiula-cji Niemiec, ostćltnie strzały papois · ich'
pierwPol5ka
Polski.
z.iemiech
na
dły
krótką
zatrwożeni
zostali
Niemcy,
czek świątecznych dla jeńców. PaNa .Zjeź<lzie Naczelnej Or!;(miizacji
miętamy krwawą rzei Wawra w okre- 'Yiadomością, ja.ka s!ę u.kazała w i;>ra· sza s.ta.wiła b?hatersk_i,. ch.oć tak b~~„
sie Swiąi 1939 roku. Pamiętamy świę~ s1e warsząwskl~J. Niewielka WZfl!Hrn- n~dz1e1ny o por. napar.ci h1tl~rowskieJ, Technic,;nej w Gdańsku olnówlono
nm~s1ef!1, . zmszczanym sprawi; odbndowy portów.
ta spędzane w Oświęcimiu, Majdanku ka., donosząca J~k?by r~ąd polski -~a- pierwszym
1~.1erzał ~ysunąc ząd~me, by pok?,J ~I p_;zez bomby n1em1eck1e, była War- . Konkretnym .zadaniem naszych pori t. p.
tow Jest t~chmczne wykonanie umów
. , .
Obecnie nic na to poradzić nie mo- N~emcam1 został podpisany w Wa~„za · s... awa..
1
zawartych z szeregiem
hnn<llO\vych
nat<?
wszyst~?
tw1eraz1
vie~
Niem-\
zadowolo~ych
w
wywołał~
wie,
naszego
kaci
i
zbrodniarze
że
żemy,
1()47 rnusinr przełaroku
w
pmistw.
bmr.ącj
up~zyt?~n1c,
dob~ze
so~1e
lezy
.
narodu są bliisi naszym niedawnym cac~ ol~rzy.m1ą kc:nste_r~aqę.
1
ton węgla "i koksu,
milionów
8
do,yać
dorr~ągaJq'
,
!
•~IS!(
wniosek
L1wag}
pod.
bezsilną
z
.
dzienmk1
.
!'J~emrn,c~1e
sojusznikom w wak• z nimi, jak nasze głodne i bose dzieci, którym Niem- w~c1eklos~1ą p1sz_ą o po~OJU war~zaw- CY. się, b~ 1ra~t.at poko,1owy z ~iemcc1„ w H.118 roku 12,5 miliona, w 1949 _
~k.1m, zda1ąc s~b1e .spraw~ z don1os~o- ~1 podp1s~an>' ny~ w Wa;.-r..za\t11e. P<;>~ Hi miliornl\v ton, Eksport morzem stacy wymordowali rodziców.
sc1 . faktu po?p1san~a traktat.u po~OJO· ~:era on 1en. wn.10~el~, ,dowodząc, ~z\ no\ 'il: b::: lzie 450/o całego naszego eks·
wego w stohcy pan~twa, ktore. pierw- dobr~e b~d•~ie„ 1ezeh . u·aktat .br.cizie portu , '<;>gb i koksą import rudv w
w
sit;>gnąć IMl J milionów ·tau.
sz~ _z<;>siało, przez nich. i:ap~dmęt~. w I podp1~any V~ WarszilV'le, gcl~z przJ;- rol;n
pomm to N1~m~om wyp~dki, o ~do: Przeładunek w portac11 polshch w
„W Grecji bez zmian" - mogliby- m1esc1e, ktore całkow1C1e zo~rzyh.
<;:>to. co na ten te~at !11Ów1 ame!Y- iych ząpon:ima!q, a o l'torych wmm 1 ~ rn I". wy11icsic ~4;:; n:iiliona ton.
śmy napisać krótko, gdyż walki ,mięG dnnsk położony u wylotu di'óg wod.
.
dzy rpurtyzaniami a wojskami rządo- !rn?~k1 koxnenta1o! ,radiowy, Davies, zawsze .pam1~tac. .· ,
?ycz~ c s~b,e nal~zy, ~h,Y_ w~ę:e~, h 1· n~c. 11 rnn IHlJłeps~c wumnki do łndun
wymi trwają nadal, tak jak trwają da- Kto~y podczas ~OJny był dyrek!orem
1
!f~~rcia między poszczególnymi par- W 01skow.ego Biura ln!orm~cy1ne~o. dz1 t~~1ch, _J~k Davie~,, 1\T?r..:;y ," :~zw o kow nrnso\\')·ch Jak ruda, cmwnt, w~Król Jerzy, dAżąc do zl1"kw1"do\"an1·a Przypom1łna ~m wszylstk1m,. ze \VOJnt; oceniaJą ·~hs1~ chytrosc I~emco v. , po- g!cl. idyniu :rn.ś, ze wzgl~du na głęboko.:1·· basenów dla iwzełndnnku drob.
rozpoczę a się zaata wwamem Polski parło wn\ose,<: naszego h.ządu,
„
't
tncy i cenniejszych towarów. Zadaniem
bratobójczych walk i rozszerzenia
!l;:Mecinn: _jest obsłużenie sląslm i wypodstawy obecnego rządu, nosi się z
korJ.yslamJ Odry.
zamiarem usunięcia ze stanowiska
J l
premiera Tsaldarisa, który obecnie
Jak przypuszczaliśmy, decyzja O. N.! pretendentem do tronu hiszpąń11ki-20 . ci nym z nujwnżniejszych zadml.
przebywa w Amervce. Tworzenie
nowego rządu, do którego weszłyby I Z., aby. przedstawi.c~ele 54 państw Org. don Juanem. Don J1wn odmówił ka· Jest podniesienie 'bezpieczefo:l\ ·a na\vii tcchniczrn!!go, racjo~1alne
partie opozycyjne, ma zamiar powie- Nar:.ZJe.dn. opuś~1h rząd gen. Fr.anco, tegor~cznie przeprowcdzenia bezpo- gacyjn':'go
111
owume pracy, zmo<h•rnizowazorgi
rzyć byłemu regentowi, arcybiskupa- o~b11e s1~ szero~1m echem .w H1szpa- ~redmch rozmów z gen. Franco.
ni~ lll'L:!dzpii JJOI to ·ych.
_d
.
t
. k
W
wi Damaskinosowi. Doszedł on do nu, ,potwierdza się w ostatmo zaszłycn
Plt~.ny imvesiyryjne olu Guv11i 1wzezw1ąz u z sy uac1ą mie y.vnarnwf<.padkach
b
b
· .. ł , .
"
1I
•
•• •
•
•
YJ
orze lwnama, 1z w as me oo.o a o eeDnia 19 grudnia wybuchły w Bar- dodwb ął, d~tycząc~ dH1s.z.pan11, dw Pbank'1:~' v ( llJ!! o<łlmdowc~ ~.UOO m. falochroiiego premiera Tsaldarisa stoi dłównie
na przeszkodzie utworzenia rz~du ko . celonie 23 bomby, podłożone przez QI. Yo się. ~osie zcmeór~ą u! ast W nów, 5.000 nadbrzeży, wznil'. ienie 50
członków republikańskiego Ruchu s ueg_o, poi;w1ęcone om w1en u sy ua· uru!dze1·1 przcładunkowyd1 i 80.000 m2
•
alicyjnego.
Dwaj liberalni przywódcy politycz.:. Opo~u. 2.000 robotnikó:v fabryki Ca~ cji politycznej. Min. spraw wewnętrz- magaz~nów.
ni, Sofulis i Venizelos, oświadczyli je- sa ~ironia ':" Barc~lome rozpoczęło nych przed~tawił wyniki swej poła· . \V 'dm'1sku zostanie z::tłożona baza
dnakże, że nie wejdą do żadnego rza- straJk. Oddziały woJskowe, które mia· jemnej podróży do Hiszpanii, gd~ie ryhołóstwn, zostunie wybudo.,vany badu, który nie zmieni polityki walki ły zmusić strajkujqcych do podjęcia k~nferow ał. z czo~owymi osobistościn- sen <lln p~·z~łachmków masowych, 5.200
t, _1 pracy, odmówiły wykonani~ rozkazu. m1 repunhlrnńsk1e~~ Ri~chu Oporu. m. nad!}r~c~y, 1 !J.000 m2 magazynów
n ,1
·
t
komuniknme rząd pod- oraz dzw1gi.
w wydanym
b'
d .
F
w~wnę rzneJ, na po 1 } .cę wewnę 1z
. .
\V S
.
.
.
,
ranco, z aJąc so 1e sprawę z sytu~
ne• zgody
zcz ec~mc pr1:cprowadzony JJQ.
d ncji która z każdym dniem sta ·e sie kresla, ze będzie prowć}dz1ł aż do zu~
d
tł· h
i' h
ak' 0 . Yf . wsz~s oc k'1ruh 11.0 f~,1, pr~{ dla' niego mniej kÓrzysfna szuk~ róż. pełnego zwycięstwa walkę przeciwko dz1e r emoni mstalacji i urzndze11. przej ·iml,1 ~ o1 rzą . gdrec 'I, c c1de ilsmyZdo- nych dróg ratunku J~ k , donosi pół~ dyktaturze gen. Franco.
ładunkowych. Projektowmie jest po, 80 OOO 1 1 2
ałęhienie IJOrtu J <1
· 0
arzuc c Jeszcze Je en wypa e c
' m ~"a r -,. , ~ ~n~
rzył się bowiem cicknwy incydent w oficjal~y ?rg~n hiszpańskiego rządu I Od~~nio otrzymana wiadomoś(; do~ 5~ . , 0, ,/
północnej Grecji, gdzie dowodzący repubhkansk1ego, me powl.odła mul nosi, 1z ambasador W. Brytan:i opu- azy.: " 1 O(~]mdo\\ a dz'"!gow, sieci,
Łączmc na o.d?~
gen Papanikolau, znany jako jeden z się misja wysłania zaufanego człowie- ścił Madryt, działając w rnyJl "'ł!eceń mostow ~.o.leJow.ych.
1
d? vę pOI ww I? zeznaczono ~~ nuha1nn1·bardziej bo1· owo nasta\vionych do- ka w celu przeprowadzenia rozmów z Org. Nar. Zjedn.
dow złotych, tj. ponad 2 nulrnr<ly na
GCiailsk, ponad 3 n iliardy na Gdynię,
wódców armii greckiej, w pościgu za
2,5 miliarda na Szczecin. Reszta zuUJ
ttchodzącymi powstańcami, wystoso. . zytkownna będzie na rozbudowę rybo.
. ,
wał do rządu bułgarskiego notę, w
Według obliczeń nat!czycielstwa pol- Jewodztwa 'arsza\·,sk1ego w pow1ec1e łćstwa i zakup taborń do I'obót czerktórej „zagroził rządowi bułgarskiemu, że będzie musiał wejść na ieryto- skiego analfabetyzm w Polsce miał być ostrołę~kim 1.194 dzieci w wieku szkol- · palnych.
rium bułgarskie, jeżeli bandyci, dzia- zlikwidowany między 1939 a 1945 ro- ny~ Ule. moze ucz~szczac dr ~zkoł~; I .\V zwi.ązktl z odht~do~vą portów kołający w Grecji, przekroczą granicę i Idem. Podczas wojny oświata polska P?mewaz na 124 ~zkoły czynne.-Jest fa , rnecme Jest napraw1eme komiwikacji
stała się ofiarą akcji niszczycielskiej ze meczyn~y~h. ~ 1·zyczyną tego Je~t brak ' między portami, rozbudowa taboru
bronić się będą w Bułgarii".
W związku z powyższym, minister struny vkupanta. Nauczycielstwo pol- nauczycieli, L~czby te są p1::r.ec1ętn)'.l1l pływaj~icego, e!el:tryfiłrncja, rozbudospraw zagranicznych oświadczył w slrie jednak nie opuściwszy rąk zorga- s~anem szkol~uctwa w~zyst1lu~b po':"ia-1 wa mmst, usprawnienie działalności
prasie, że „protest" brygadiera Papa- uzowało tajne nauczanie, ratując w tow, są przec1ętn<~ całej Po1ski. Poziom I towarzystw maklerskich i spcclycyjnikolau, dowodzącego armią grecką ter. sposób części iwo k.ilturę polslu!. umysłowy młodzieży i dzieci, które po I nych.
'ł
.
b
w Dramie, skierowany przeciwko Buł,.. Dopi('ro po wojn.e, gdy nauczycielstwo S7eściu latach powracają do polskiej j · f kt
u WY . rzezy po mgspu
garii, został wystosowany bez wiedzy przystąpiło do jawnej prJ.cy okazuło szkoły jest niski, jednak hrald wszvst-1
helskiego
rządu greckiego. Członkowie rządu się, jak wielkie straty ponicsło. Aby za- kie napevmo b~dą uzupełnione. Naudalv ~ię zaubyli niębywale poniszen!, gdy dowie- pełnić szeregi nauczycielst,Ya zostały czycielstwo polskie od chwili o-drodze- ~ V:Yhrzcży pó~wyspu 1I-~e!.skicgo
'" \~azyc prz?plywa1ącc i.;. ~ 1 • )edc:i z 1 · : /ć1 1< rydzieli się, że „protest" był nieomal zorgnnizowane przy łice~.ch pedago- ua pai1st x.a polskego podjęto wyścirr
,,. ., .. baka. T'!P·!\ one ryby ! niszczą <J<>r Rybacy
I:> ·· d
, ·
·
• d
k
d
I l
·
gL7nyc 1 mrsy pe agogiczne, -tóre OCl.L'O tze nnkl oswrn y. r·ze e wsz~·s~km., chwytają je przeto w zastawic~c-·j,·"h!lki w
wypowieclzenie 1 wojny B u ł garii.
Rząd bułgarski oświadczył, że u- miały przygotowywać ludzi chętnych p~w.s a 1y . ur~)'. 1~szt.a 1~~111'.1 osw1a~y, , mo:zu, fkł~daja~e się z sieci i worków. Cię żar
dzieli wszelkich środków łwmisji O. do nauczania ·v s.1..koł~ powszechnej nim mieJmy nadzicJę, ze 1losc kandy<latow f~ln ~v >:nosi .~d.„-s. centnarów. K1cz11b1 próbują
N . Z. dln zbadenia tych spraw na · · ubędą oni pełne kwalifikacje. Mimo na kursy będzie wzrastać i zostarn1 \vy- , rowrie~ z.:ib!F1c. f?k 1 p rzy . l?omocv o~tro o1mtetego według statystY:ki .1a terenie wo- pełnione luki w szeregach pedagogów.1;1~ ~:ąb;:e;~ piki w . chwili, gdy foki wwłei.ruia
swym terytorium.
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Str. 3

O udział wsi w walce

łrwa·q

z Niemcami

Niewinne początkowo starcia i wal- 1 Po wylądowaniu jednak w Saigo- misarza francuskiego w Indochinach, i KONKURS NA OPIS CHŁOPSKIEJ
k1 w Indochinach francuskich, o kió- 11 nie - jak podaje agencja France d'Argeulieu,· który powiedział, że'!
PRACY PODZIEMNEJ
rych podawaliśmy, nie tylko że nie Press (PAP)
Moutet miał powie- Francja może teraz zagwarantować
Zakład Historii i Socjologii Wsi uni·
zostały zlikwidowane, lecz przybiera- dzieć, iż „wobec popełnienia gwałtów Annamowi jedynie aulonomię, ale 1 wcrsyi.el.u l'oznańskicgo ogłasza kon·
ją na sile. Jaką wagę posiadają roz-1 nie można już mówić o możliwości o- I nie całkowitą 1 iepodległość.
kurs na opis udziału wsi ,..., wµlce z
grywające się wypadki w Indochinach siągnięcia przyjaznego porozumienia
W związku z powyższymi wypad~ i iemcam1 w latach Hl39 - 1945.
dla Francuzów, niech posłuży takt, iż z Vietnamem".
kami w wielu miasiach francmkich
l 'dział w konkursie wziąć może każ·
pierwsze poświąteczne posiedzenie
Także pewne koła francuskie uwa- doszło do demonsiracji ulicznych, wy- <ly chłop i inteligent, który w okresie
francuskiej Rady Ministrów dotyczyło iają, iż po ucieczce prezydenta Anna- wołanych przez zamieszkałych tam okupacji brał czynny udział w pracy
głównie
rozpatrzenia wytworzonej m~ z Hanoi, niemożliwe jest podję::ie v1etnamczyków, domag:ijących się za- podziemnej na terenie wsi (politycznej,
fom sytuacji. Nowo utworzony przez rokowań, gdyż rząd vietnarnski ofi~ I przestania wysyłki wojsk frnncusk;ch oświatowej, gospod.arcz<;j ), a specjalBluma rząd stanął. w.i ęc w począ~kach cjalnie n.ie ist~1_ieje. Op,ini.ę ię można- 1 ~o l~dochin i respekto~ania przez me w . orgauizacj1 . ~b~·ojnej ( B._ ~h.,
swego urzędo N"ama przed powaznym by potw1erdz1c mową sw1ąteczną ko- franqę zawartych ukladow.
A. K„ A. L.) bez rozmcy dawneJ I orozwiązaiiierc. problemu indochińskie•• n1
·.... „~ll!:ra
ti:;cnej przynależności organizacyjnej i
go, który stanowi w francuskiej polipolitycznej. Konkurs jest anonimowy.
tyce kolonialnej. jedno z naczelnych
Na życzeme UJa 'Ili się nazwisko automiejsc.
ra.
Pokrótce chcieliśmy zapoznać czye egacia po s iego UC odźcłwa z Westfólii
Opis dotyczyć powinien jednej wsi
telników, o co włcściwie foczy sit- spór
i Nadrenii
lub najbliższej okolicy, natomiast poi prowadzone sa walki miedzy· woi
winien być ,;ak najdokładniejszy. O
sk:ami francuskimi a annamitami. .
DwtUziestego ··ru<lnia r. ub. przybyła częszczać do szl ól niemieckich· dla ak.cji szer zeg zasi~g~i . pisa~ moż~
\V. skład. łndo~hin. francuski~h n;ię z Lubeki do Szczecina delegacja pol- kt rsów języka polskiego brakuj~ klas j t..1 :~~ ;_en, .k~o. stał '?;;j '\!11 e~.arch: 1
dzy mnymi kra1an11 wchodzi Kro le· sk1t::gu ucnodźcl w~~ z Westfalii i Nad- szkolnych w zmszczonych miastach. 1 p;d,zw.:u~e! .1 zna, ~pm·' Y 01 ~amzacyJs1wo Annamu, będące od .1883 roku renii, sklutiająca się z 1-1 osób z prze- Kursów takich zorganizowanych prz~z n ~ l~I~n's~ego zrn?ła_.
.
p~d protek!orafern f~ancusk1m: w ~ra- wodniczącym p. Przybylskim, 1.m:zc- Związek l'olaków istnieje tylko 38, <lla .. Częsc o~oln~ 0 ~~JI1:1 1 e <la.n~ hwgran;~ach ktore?o.... lez~ła Kochmchma. sem 111 Dziehucy Związku Polaków w młodzieży poza szkolnej HO. Ucz~sz- hcz.:ic,~ .~ 1 ~z .?~~~ "'~ 1 1, ok~h~y ~
.
zaJ~!a przez f ra!1cuzow w H~6l roku. Niemczech.
cza na me około :moo dzieci i młodzie~,z~:sc . ~z~."'.ct;cl~ ~~.}a\\ iciac, będzi.e
0 .: 1s „tos~l!Lc?.: . '\ e ' :'c! d~ .c.t~sl! P~"Ot oz. obecn~ spor ~oty.czy ~rawclopo
Delegacja ta reprczcn tuje pon[ld ż. ·.
cio?me owe1 Koch~~chmy, Je~nego z Su.OOO polskich wychoctzców, przeważ- I
Polacy z 'adrrnu i \\'csfolii odczn- st.u~1 '.1 pier\\SZ)Ch 010 am~aCjl, 1 _P1 i:n
naJb?gatszy~h kra1ow Indochin fran · nie: górników, hutmków, rzern.ieślni- wa.i~! brak dostatecznej aprowizacji _ po~iemny~~1 ~n;a ~~~st~plue ~': orzcme
Cll?k1c~ (ryz, bawełna, kauczu~). Ko- ków, kupców i drobnych pr.zernysłow- przysługuje un tylko 1550 kalorii 1, dzi~ł.alnos( 0 ~ t>arn::~.c) j P 0 ~.lziem~:ych
1
1
chmch1.na. od~rwana od kro!estwa ców, którzy osiedlili się w Niemczech dziennie.
':\ :'~ :
\\ t.eJ CZ<;'.S- 1 podac na~ezy 0
annam1ck1ego 1 wyłąc~on_a z pod pro- jeszcze przed pierwszą wojną światoPragnęliby om przenieść się jak naj- ~~~ 1 '~szyc}1 pismach tajnych, ktore na
t~ktorafu, ~ostała zamieniona w koki- w~!.
Z. Z. ~hecnie nawiązał ~ontakt szyb~iej do .kraju razem ze swym <lo- ,,si .~1 ę,,ul~a~.ały. , .:
.
r.1ę francu:iką, &arządzaną przez gu- ponuędzy krajem a wychodzctwem., byllnem, ktorego wnrlość wynosi mi- /' 1 ~ac<l?1 ~zna ta~ze według1 ,wła.sneg?
hernatora._ .
. . , .
.
Delegacja przyuyła do Polski celem j li0ny złotych.
P w;t~ .. ·Dając. lyl.i~o 0 . t~>,- ab~ opis. b.ył
Po drug1e1 ~OJme sw1atowe1 utwo- zbadania możliwości przesiedlenia wyGórnicy i hutnicy osie<l1ą się praw- 1 '~ozlrn_i~ ,?-:iJ.dol~ia<~llleJ~zy . 1 zawi~rał
rzony w Hanoi narodowy rząd anna· chod.źców do ojczyzny, którzy w Niem- ! dopodobnie na terenie śląska kupcy następllJąCb dane(. "y';ioz~ma 11 pizy·
micki! w~sunął ządania przył~czenir. czcch znajdują się w ciężkich wartm- !1 rzemieślnicy, drobni przemysłowcy ,; ir:u~~\~e r~ ~-ty ~1)ctor ~ sposo ~! w~
Kochmchmy de· Annamu, twierdząc, kach nie korzystając z praw przysłu- 1 miastach
Pomorza
Szczecińskieao "· oze.u~, zagimem ' ~IZ).muso~"' wy·
że ~zględy historyc~n~ i gospo~arczo- gujących obywatelom cudzoziemskim. gdzie znajdą warsztaty i duże n10 i'1i~ ~1~.~~nn~a. ~do(I;ąct, w.Jal~ł s~osc;f ), cra_pohtyczne przemaw1a1ą za takim roz·
Dzieci polskie zmuszone są nawet u- wości produktywnej pracy.
IC>łz ?twa)mal ~a c ~ • J .<le t~::> 0 •ż1 l\~;:,~:
wiązaniem sprawy.
nę o 1 ~· ', ~ {Cja ,, 1 11cw1 acyJ_na :Yu?W
W marcu ub. roku, na tle powyż( c~_.s, 1losc,, sposoby), . a~.cJa h}-<-w~d~:
szych spraw, doszło do walki międiy
~yJna Polakow („~łodz1e1, .:•dziad,?w
obu stronami, które zostały zakończa~ Robotnicy Węgier o naszych granicach zachodnich. itp.)~ <:fokładn~ oprny „1~acyhbcy.J <~
ne zawieszeniem broni między Annawy111k_1em, rejestr szkod lud7k1ch i
mitami a Francuzami. Przewidywało
Y'. rozmowie z przedstawicielem prasy P.ol-1 resowane w na~eżytyn_i ro_zwi.ąza~iu tego pro· nia,tE'~J~lnych. wy.rz~!<l~onych , przez
ono., że ludność Kochinchiny wypo- sk~e1 Ko~sa I_stvan, sekretarz ~ene.ralny węg~e:- blemu .~r.ogą zmsz~~ema mem1cck1ch dążeń he- l'iLmco;v . w 11_1ny je~zcze sposo}~ );
. .
f
d
d
. h sk1ch zw1ązkow zawodowych 1 w1ceprzcwoctm- gemon11 1 ekspaJsp.
Odnosn1e tej samej roboty po11z1em·
wie, SIP"· w re eren
· Naro dowe go, omowi
, ·1 sto
w zw1ąz
· ku z rym
·
Kossa stwier
· dz1'ł , ze
· sł usz- l1€J poctac· "\vykaz orgmuzacyJ
·
·
'·.
l . urn
, . co, o swo1c
. _ czący zgroma dzema
ł os9w I przyna eznosc1 panstwoweJ. s'!ne~ ~emokratycznych Węgier do problemu ne są n?.w~ granice z_achodnie Polski, albowiem, I li d . ł . ,., h '. . i podnein.k '
W czerwcu ub. roku władze lndo- mem1eck1ego
- pom!JaJąc nawet ich uzasadnienie historycz-1' ~lyc - .zia ają,v~C . ','~ ws., ~zaso .1es
chin francuskich utworzyły jednak . ~ęgry, jako kr~j, 1_1ad .którym pr~e~ 400 ~at ne i etnografioz1~e - zmi:11.1y terytorialne, któ- ~eh działalnosc1~ iło~c c~łonkow, pism
. ~h·. ,k·
.
d 'ł c1ązyły wpł'ywy me1n1eck1e, zapewmaJąC' zw1ą· r" zaszły\' wyniku ustale111a tych granic, przy- I tUJf!VCh (z podkt,e:,le.JUf'ln naJWl'„CeJ
rzą d k oc h m.• ms 1, na .co. me . .zgo zi· zaneJ· z N'1emcam1· kl asie
· panu1ące1
· · bezgramcz·
·
· demo kracji i utrwnlają c..z 't"'nych)
·
"' ·
czymaią się do rozwoiu
astpp·1ie opracow·1ć dzhs1ę rząd Ann am u, uwaza1ąc, .z Fran- ną władzę nad ludem, są bezpośrednio za inte- pokój międzynarodowy.
ł ! ~, ;
, · ·. · : , -. t<
'h ( l, '.
cuzi złamali zawartą umowę. Toczoa.nos~ o1gamzac~J oswia o.wy~ . aj·
of. obecnie walki między wojskami
~e k~1s~ nauczam~, cz)'.tel;Hct~'o itp);
francuskim~ a vietnamczykami wyni·
Specj~lme ~taran~1e op1sac dzrnłalno~'.c
kły prawuopodobne na tym podłożu.
Wyroki na członków
łerorystycznych
org.mu:.,:~CYj. zb~'Ojnych: napady .. mrojJak podaja acJencje
pras
e
· k
nr p~ mem1~clue h'ansport.y, ~m;e łącz0
francuskie JÓcz ą w lndochi~a~h~:tr:
N terenie kilku powiatów wojew. I W pocz~tkach grudr!.i; br. w Beski- nosc1 (drogi,_ mosty, pocuu,?1), samowalki z oddziałami annamickimi w • krakowskiego grasowała banda „żan-1 dctch śląsk1cn zhkwidowano grupę han- chocty, m~gazyr~y, mlc~zarme, ~kłady,
Hanoi oraz w szeregu innych miast w j darmeria" doko1,ując morderstw i na- <lycką NSZ stanowiącą rcs..:lki u przed- nap~?Y !ia oddz1aly . '"'.?Jskowe, za1~dar
kiórych stacjonują oarnizony francu· padów rabunkowych na ludność oko- ni rozbitej l)andy „Burzy". Bandy te mern, hestaI?o, poltcJ.1 grnnato ':'l'J, uskie. W Saigonie {mi°asto portowe) od- liczną i przej~żdżając?-'ch podróżnych. st?no~viące postrach ludności, dziś już li r~ę~y ( po<l,ac wszędzie <lokłndme wydziały francuskie odparły gwałtowne .Re1onowy Sąd WoJ'lrnwy w ~ral~o- zhkw1~0\\:~me. ~okon::!y oOO napadów mki,~~~la<lo-w):
.
..
.
, k. A
·t,
,,.r lk h ·
wie w wymku rozprawy skazał 1 cof1la rn społ<lz1elme 1 800 na osou)' nienalc\\ Hszc1e op1s..l, wypadki udz!clama
a 1a l nnam1
ow.
n
1
. J ana Go sł arnna
l
'10 Iatw1ęz1e. .
.
o1)1.cl·1·
tik·'1ywaJącvm.1t!przel
.
.
I
l t 1· · wa dac · uzywa· ]ifąga1
zącedożadnychcrcranizacii
• i· P ..,"II1ocv
J
ne csą sabmo ? y mne ro zaJe ~owo- ma innych członków bandy od 3 d~ 8 , Epilompm zbrocl'~11cze1· ~lziałałności Gestapo działaczom i ·złonlrnm Ujnych
czeane1 roni.
.' . . .
;:,- .
. ·.
· · ,
· 1
R d i .
k. d
· ·
h. w1ęz1ema.
będzie publiczny proces w Bielshi
c,0a111zacyJ, jcncom sow1ec,
m 1 zyzą r_ _ ranc~s 11 ocema1~c P?~ag~
~ ·
liom. 'fntaj zamicśC'ić wypadki likwidasytua~p, wysłał do In?~chm mm~~t~a
cji szpiegów i szpiclów Gesta!JO. \ r końkolonu, ~o.utet, by mo 0 ł on osob1s~~e
c opisać działalno~ć organiY'.ll'ji, zmiezapoznac, SI~ z wyt~orzoną sytuaqą_
Międzynarodowy wyścig do bie una
rzającą <lo przeciwdziałania demorali~ouiet .osw1adcz~ł, ze, _rząd francusk!
zacy,nej roboeie 11 ;~mieck ;ej
(np.
zaµe~_nl<_l pe~n~ l ozwo~ . naro.~owy. I
Korespondent „Timesa" w Sydney omawia I - projektują podobno wysłanie dalszych wy· zwu1cz~mic him!rowni ).
umozhw1 O~J~Cie a~rmmstraCJI kraJU „wyścig międzynarodowy" do skartów podbie- . praw podbiegunowych.
\V powyższym kon!wrsic brać może
przez ludnosc tubylczą
gunowych, w którym bierze udział 8 państw 1 R d
, . 1„ l"
.
.
udział · te
kt
· I d ·
, 1 '
---~-----...-~-·- - - - - - Państwa te kieruja się do strefy antarktycznej
zą aus.ia iJs .1 posta1_1ow1ł wysł~c w nad' 1. n, O nie )ę, z1e 111U~- onpo(p"ZY biegunie poł~dniowym) w nadzie znale- c~odzą:ym ioku ~k~pedy~ję morską 1 nau.kową , w1cdz'.cć na ws2yslkic pytania, Zll:ł nafrancia i Zagłębie Saary zienia tam złóż uranu, węgla i złota.
zaopat •. ~o.ne w lo.msk_owiec, dla dokonania ob: \om iast pe\vne trngr;: :,ty ztbrze1i.
Rząd australijski - jak informuje korespo!!· I ;t;rwac)l .1 spor~ą<lzema map. Na przcstr;:rm 1'1irch je opisze mo.żliwie nnjclo:dadniej.
Jak wiadomo, Fraucja ustanowiła nową gra- deni - przyłączył się do tego wyścigu, któ1 y - 5.~o ty~i~cy mil kw. obszaru P.odbiegunowego . , t
l
ł
.
1
przedo1'ę- mają hyc przeprowadzone badania naukowe.
LJ() yczy
nic„ celną między Saarą a Niemcami. Amery· Stanl'e s1'ę praw<lopotłobn1'e \v1'ellr1'1n
•
I l> o zw aszcza t;::r::.- 1,n': ',':!';c:okanie w tym pociągnięciu widzą pierwszy krok wzięciem mocarstw, zmierzających do podziału
Korespondent „Timesa" zaznacza, że ta biała nyc!l lO \ZCSZY, gdzie IJO~L.ien'IJ(' orgaw kierunku odłączenia Saary od Niemiec
bogactw nowego, wielkiego kontynentu. Ekspe- pustynia jest wciąż jeszcze prawie zupełnie nie- neacje P lskic mi:~ły Z kol 't'C7 10"'.'.i in
Za~tępca ameryka1iskiego gubernatora, gen dycje wysłane przez Wielką Brytanię i Stany zbadana, ale uczeni mają podstawy do p!·zypu· n ~r charakter. Jeżch ktoś posin·b ju'
Clay, zażądał od władz francuskich oficjalnego ZJednoczone są już w drodze, a Zw. Radzicc- szczeń, że pod warstwą lodu ukryte są zł0ża mipisane ~ainiQtniki z czasów o!rnpndi
1 · •
wyjaśnienia na temat uporczywych wiadomości , k1, Argentyna, Afryka Płd„ Chile i 'orwegia uranu, węgl:i i złota.
1
jakoby Francuzi mieli wywieźć do Zagł.:bia
zw.aszcza
IJIS~ne „na gon1co" n~crh j
Saary fabrykę niemiecką ze strefy francuskiej.
przyśle W takiln stan:e v,r jal-il'l S~!
Wczoraj wieczvrcm rzecznik francuskiego
BQ<lz1e to materiał bar<lzo "·artościowy
ministerstwa spraw zagranicznych zaprzeczył
Odbudowa
gos
odarsiw
na
terenie
PO'Niatu
.j lepsze opisy zostam~ nagrod-::me
tym wiadomościom, o~wiadczając, że władze
Błędy ortograficzne, czy j. nzykO\Ye ni
francuskie nie przenosiły żadnych zakładów
B. •
°" p• -emyslowych do Zagłębia. Odparł on rów-,
am1enSK 1ego
wpły:ią w .Żadnym stopniu n:l uzy::ka
nłeż zarzuty, jako?y w~adze amerykańskie nie
.
. , .
.
.
.
me naqrody. Najwaznicjszą rzer:-Q jes
zo.stały dcstat~cz1:11e po1:iformowa.ne _co do za, Powrn~ I<arr.1ensk1 nalczy do powrn- wama około 1.000 gospodarstw znisz- prawdziwo[c i dokładność opisn.
miaru ?stano,~1ema granicy celnej m1ęrlzy Saa- te.w, klorc ze względu ua ogromne 1 ..:1·!;nych w mmejszcj mierze.
l{ozdzia! nagró<l przewiduje sie: 1 na
1
rą Jesh
a .~ 1 emca111;
. W1elk1e1
. . . Brytana.
.. tu ' zniszczenie
maJ·ą b)'Ć 'Y)'l'f'lllOntov;anc
' Ostatmo
·
.
•
·l· · - .C1{ )(
chodzi o reakcję
k
..
·
włac,zc przenrowadzUj'lCe gi O< la - 10 ·OOO·}
z „ 2 nn.. ""
-,<O ,l
·
d
·
·
·
·
1
b
d
b
t
·
k.
P
Ja
O
innr\\'S7
'
„
'
'.
·
·
5
11ag1·c'J'ł
3
"!
11
'>
)'
')
w1a omo iectyme, ze am as11 or ry y1s 1 w a-,
,
·:-·
.
.
. . . , o<lbudo•:1.· przd uzaly rolnikom 36
· ,
, ~ --.,
po ,;. ,., 2 1 ., IO rn
ryżu odbył kilka rozmów z prem. Blumem na I
„v (JO\ ·1ec1e
7llajdllJC Sit'; <łuza ilosc
.
, '
wyI gró<l po 2 eoo zł
or...,
z -:o 11'' ,,„' ,, I·~ .. ,:,
ten t~rnat T~e!:ć_ roz_mów nie została. jedn.ak gospodarstw zdewasto\':anych poriżl·j . rP?1?ntowanych gos;::?dars~ w. 1 1ieza-l ''(i vych. ·
"
·, "
... ,~"" ·""·"
opubhk_owa n~ 1 n.ie wiadomo czy p~wz1ęto ia· ~5o; 0
<.iospodarstv.a nicz"Jszczonc sa 1 lezme od tego, rozpoczęta została odhnT
·
d
ł , i
· .
,
.
kąkolMek decyz1ę. Rząd sow1eck1 ze swe 1 • •
•
• •
•• d ·.
k·
..
crrmn na sy a.1 a op1sow l !> Y" a
stron; me .:ai <ił jeszcze oficjalne~o stanowiska jUZ wszysllnc 1 _n;;c te w chw1h obecnej, 1 o;va . 111 ~Jąt O\\ . przeznaczon)~ch na dniem :n marca, ogk;;z"nie wynik·
1 nastąpi
"' tej sprawie •
I wobec .ego uązy ~1ę do zagos1 odaro- I społ<lz1elme osadmczo-parcelacyJne.
30 cerwca 1947 r
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K. P.

bomby atomowej i politycznych skutków',
jakie ona w strukturze świata sprowadzić
eą to wszystko najwyższej miary;
może zagadnienia życia i jego form rozwojo•
wycli.
.·
Nago
t,
HirosMmy
rogorzeUsk
iekim
•
ponieślifstrat
bylibyśmy
nie
·
czeństwa,
I
t • •
d · że Al.ł t/BocheńsU
·
l · ł trzeba,
d I ki.twierdzić
„ Ml oc a\
piśmie mło d zieiowym
W
e war oset
05' ona e UJą i po sumowa
'-·.„ 1 k,.." · ·
·
am· pod K utnem, ttm· w p owstanm
kr k 0 wskim Dzie11ni
·t "
.I 1
R
świa„
polityce
w
.
realnie
które
polityczne,
.. alej·
•
"
a
a ' ww katolickim
l d
I
ł
d
·
Warszawskim. Sommosierra i Monte „Tygoclni·
Polskim"' oraz
kuZl'czpospo
„Otót realizm p. Bocheńskiego jest ta i narNo. ów isdtdnia Y i. rea ną. ro. ę 0 g~·
Cassino byłyby prawdopodobnie do.
ku Powszechnym'" toczyła się interesują·
rn po ając się wrazemom nauzdkydowanie z kategor{i ,,jakby nig· wa 1Y·
szły do skutlcu 1"ako ataki, ale też
d I
k l
miernej aktualności, trzeźwo oceniał wardy rii"c."
u tt. h 0 h a ter·
ca ys cusja nu temat
l
.
I
nieudane.
ataki
jako
prawdopodobnie
stwa i żołnierskich wartości. Dyskus·
z pewnyc i postaw uczuć
wyp. ywaiące
tości
, wy. Hanna Malewska stwi·erdza·.
. . z powod.ow, k tore
.
•
.
T ym nremme],
ję rozpoczął ucz eń liceum p. Dziewanow·
1·e· l zestawien.
l•1°stori·;
log;ka
,,Je~eli"
· b ra k k u l tu b O·
.'
.
ł
k.
M1 k
H
...
• obowiq•ti1·e,
•
l ozylismy
•
...
poprze d.nio,
ski, który pisze: „Jesteśmy (cytata za
I anna I a e~s a btla ze 8 usz~ie pos~a:
żeli nareszcie m Y Ś·l obejmuje ster
haterst.wa prz:ynióslby w rezultacie
„Tygorluikiem Powszechnym") jedynym
naszych wspaniałych i szlachetnych wi .a ~r~ec. nam 1. pr~ em przbe ?11any P?Jęc
więcej szlcody niż pożytlm. Bez kultu
narndem na świel'ie, który efektowną,
zmiany
1 rea 1izmie
narodowych, t o a n i 1· e· 0 swiecie
inst"'riktów
~a·l"n
s'm1·erc1·
pogardy
,·
l1ohater.•twa
cl
k
b
•
L
· 'ł
·
· w Sł o 1iczu
•
'ł
d
J
• ""
"
c~ioc rzę8to rzużytrl'zną a nawrt sz o ·
1
zwroc1
uszme
potęgi.
Y
s1
staw
po
powinien
,·nie
e
c
o
i
w
k
a
Pol
n
de
Sowi.ety
wolny.
byc'
narLcl
,
l iwą ~mierć na pu Iu h 1twy
· ·a
l"
• ·
•
"'
~ moz'e
u n:e
po{·l
1
potra f"ł
0
z:ginąć na polu bitwy za 01·czyzn°.
otlparly N1·emcc·,,„ spod
n;e
·
· · na to, ze P Jęcia ·rea izmuh zmiema„ Nie uwagę
J
• bylvby
nieść ua pieclcstal wzoru dl a potomuyc h•"
dlatego bynajmniej, żeby iycie ied· Ją sięh r.az~m z. r?ZWOJ~m thec m~z~ego
Stalir1grad1t. Nie byłyby też dywizje
Uw117>t la tak ie wypa1łki Powstanie War·
nostlci mi"ało bvć
· do
l o d L emno
l · przesz ły sz zam
„ nai"tvy:ższą wartością przeo razema swrata, ze o raz sw1ata
po l .~cie
sza wskie, Kntno, Sommosiecrę.
- nie jest 1Lią. Albo żeby Polska sta· w ciągu ost!.ltnich lat dwóch uległ zasadniBl'rlirta.
W nrze 45 „Tygotłuika Powszechnrjl;o"
niala nam - nie stanieje nam nigdy. czym przeobrażeniom.
Przy obywatl'lslcim porzrtciu odpo•
z duia 10 listopa1la 1946 r. dyskusję pod·
Ale dlatego, że świat dziś już jest 1 Niepotrzebnie .natomiast w całą tę dy.
wietl~ialności i przy zdrowych z:my 11•
jął znany puhł ry-ta Alrksandc>r Bocheń·
j f! dno ś ci ą, w której najwznioślej· skusję wplątano zagadnienie bohaterstwa.
lach dowódcy nie bylibyśmy ponieśli
ski w świetnym artykule zatytułowanym
Zagadnienie heroizmu jest zagadnie·
szv heroizm po.szczególnych grup wła·
strat pod Kutnem. pod Monte Cassi·
„O dyskusji uatl iv.lonte Casino."
1
śdwie nic już nie ma do powiedzenia, 11iem moralnym, które może mieć takie
n.o, ar1i w Powstaniu Wars:awskim. ,
Reasumując dotychl';.asow.ą dyakusjP.,
bo o losach ich, jak i całego świata, c.:y inne skutki praktyczne, ·ale którego
Przy kulcie ro.zsądku w polityce. nie
stwiertlza on. że nil' lylku w Polsce ie tnie·
ro;utrzygnie wola ludzka na skalę wartość nie na tym polega. Heroizm jest
byliby.imy polłi,•śli lltrat pod Monte
l,
je kult bohaterstwa żołnierza i piue:
św i at Jw q; wola, w której każdy wierr.ością wyznawanym przez siebie zasa•
Cauino, ani w Powstaniu Warszaw·
,,1.olniPi z. który jest zJecydmrnny
konsekwencji. I
dom aż do ostatecznych
naród winien mieć wkład, ale ··tym
h
·
zuinw'= dfo ratowania wolno~.·i su:t>go
S rr•~,·m.••
wkładem nie będzie już krew żołnie- tutaj jest rzeczą o ojętną, czy jest to he·
"
rzy w jakichkolwiek olwpach, na ja- roizm żołnierza, czy pacyfisty, który nie
fastępnie w dy1ku11ji w1ii-:ła udział Han·
zl>iormv~slru - tt'~a:. i w przrs;lv<·~1
chce pójść na front. Zagadnienie heroiz·
kichlcolwielc barykadach."
pokolem<1~· ~i - m~ 1est '~ starue ". • n Malewska, która, uawiązttjljC' do artykumu ~es.t za.gadnienicm moralnvm. któ.ry,
gdy o~·enir, <=.~Y. /ego. 1Jf&ara li~dzie ! łu Al. Bod1el1skiego, pisr:e: „P. A. Bo· ( mówi dalei·;
T k te
t lk d
,,lw:uz.HN·:z.ria : Jak plll~; 1!· Duewa- 1cheńl!'ki jest w myśl tej tra<lycji sz~rmieo wewną.trz. a Ja
,Jale .w świetle tych faf,tów i t~j pro ocemac moma .Y
tw1~slr1, czy tez „celowa . 1a.kby tego rzem realiztnu politycznego. I właśnie. w.
blematyki wyglqda teza p: Bocheń· stary Kant powiedział: „Jedyme co można
c~1~·wl 1>. !a.~zcz. ;4.l?o r~fllezy odrz1~· imię tego realizmu gloryfikuje heroiztn
skiego, że kult walki zbrojnej, walki pomyśleć dobrego to jest dobra wola''.
c1c U: ogole k~tlr smier_~, ria 11.011~ In· wojrnny, uzasadniając tezę, 'ie. bez kultu
Wartość heroizmu, tak jak wartość mo•
a~. ~o ~~ierci ma .brć i nadal najwa~·
tw·. 1 n<'l{owar ~elowo~c. w~1lla az. do heroi ·mu i śmierci na polu bitwy nie ostoi
nie1s:iym sklad.m kiern wycliowama ralności, jak dążenie do piękna, jak po•
konca, ulbo tez przy/ąc, ze :iolmera si. i:ułna społeczność narod"wa."
szukiwanie prawdy wymaga wiary że
.
.
narodowe~o.
•
•
•
musi u:ah-z.rć i ginąć, bea wzgl~tlu 11111'
Wygląda 1ak tomarityc:ny rekwizyt. wartości te są wartościami istotnymi. Ale
Mal~ws.ka stwierdza, ze rozumowa~ie
to, r.zy ta milim wyd<1wać mu się mo·
„Mówię o tym t~m. śmielej, ie .należę wiara ta leży u podstaw współczesnej kul·
Bi chenskiego Lyło bar~zoo słuszne do lllC·
że . celmva" czy też „uiyteczmr."
do tyc~ uczest?ikow. pows~ama war tury. Więcej nawet, wydaje mi się, że
d~wt.a. Dzi8 ełuazne Die _i~st. ~alews.ka
I mi1wi dalej:
szaw_slnego'. k~orzy '!Jgdy nie. wyr~ek'. wiara w wartości te leży u podstaw każ.
t~>, .:o wcz:,raueucze ~yło re·
· ,•... !>koro w narodzie wygafoit" ~·ult P ~ze: "
ną si~ {'amięci hero_ic~nei:o s~erpm~ i dej ze znanych nam kultur. Bez podstaw
dltz walki i .~rni<>rci, wtedy, gdy ,,rzyj. a!i.unem polityc~ilym, ~zi& - .moim .~datvr~e!nia, tego - osmielam się powie· tych byt człowieka staje się tylko bytem
d:zie potrzeba walrzenia, żołnierz Dlt'm · - zasługuje na miano clnmery.
dziec - &%C%ytowego akordu bohater· biolocr icznym, bytem zwierzęcym. Ludz.
Od !lierpnia 194.'i r. - dla nielici:·
wierny swoim wychowawco11i bądzie
kość ~1ie może przecie.i chcieć upodobnić
stwa wojennego w świecie."
nych wtaj<'rnnicz011ych wcześniej -o·
11111Rinl odmówić walid na śmierć i .iy·
W tej niezmiernie interesującej i naj· się do świata zwierzęcego. Musi szukaó
I Ol! iązuje nowy podział myślącego
cie. takiej. jakq storzyli Francuzi pod
świata: na tyrli, lttór::iy myślą katego· . hardziej zasadniczej dla uaazej i ludzkości swoj~j we\vnętrznej racji bytu.
V,•rduri, Angliq w walce powietrznej
I dlatego kiedy p. Dziewanowski m'ówi
riami l>0mhy atmnowej i tych, którzy \losów dys~usji ~ostały niepotrzebnie po·
o W. TJrytanię, czy Rosjanie pod Sta·
1
~,bezuźyt;cznej" . a nawet szkodliwej
~
~ie
~
różne
z.upełn.ie
zagadn.ie?ia
•ni~zan~
1
Z1lanie
..
kateg~r~ari~i
daw'!ymi.
myślą
li1 t?ra n11."
pol"yzsze me miało byc ~ me· 1est pa· d ..• ąee się rozwazac na JedneJ płaszozyzme. sm1erd, ktora płyme z pobudek najczyst•
„ lf"ymienilani trzy przykłady cl1a•
Oszczędzanie ludzkiego życia, realizm szej ofiary, która jest wynikiem wiernoś•
radokse~. Mówimy po staremu o p<>·
r11laerystyczne dl<ftego, .ie «•szystkie
lityce, gm/JOdarce i lrulttirze - „jak· polityczny, &dolności politycznego przewi- ci aż do ostatka - to w tym momencirl
trzy zad<'ryduwaly o losadi ojczyzny
by nigdy. nic.'_' Ale to wsz) stko dzi.w · t lywania, · warto!:ć po~tawy narodowej·' i . 1.1.aru~za .w ..ogóle sens bytu człowfr ka na
11u1rvcli bohatnów. a zadecydowały
loryti.. W«tttlbl.a.Jkłl;- ~a· . p<i&Wlwy "' pulskt:C'S'\ ·•zułmei;~a, pro}ił~m ,:z1eip1. 1 •
~gg.„:t'Jk.tera
w taldcli wanmlrndi. że wotl:iowi.ę, ·\l ~
.
" ~•· ,., . '
7'f. tl '
J •;ttśtWf 1 Jll
. ~·; _'"#~i./ 7 '; /~'fli.I
.
cóż do11ief'o #_dft1ierzP, . af>ŚóJutroę ~· .'- „, 7 1 g;: · (
· =-;. ~""'!'--------'"'!""-------- ·• • ~---- ~- a. l, - ~ i\· .,.„:t:H q
12·
przewidzi et(· Me ·~tiogli, czy walk" bę.
' · .
·
dzie z:1:;ycię.•ka, a więc czy ofiara nie ZETKA
okaże się przypacllciem ,,bezuiytec:c·
ną. a nawet szlrndliwą", jak &o u.jmti·
je p. Dziewmwwslci.'"
Mówiąc o wyczynal'h polekil'go iołnie
• t t
rza, a w szczególności o szar.iy pod Sommosierrą, zastanawia się nad wartości11
.Zoluierskiego bohatf'rstwa i pisre:
nictwa, . występującego pod nazwą w raz.ie potrzeby potwierdzą toisa„
Zbliża się dzień głosowania J
„Fala, że sprzymierzeńcy nas opusz·
Stronnictwo Ludowe Nowf' mość wyborcy.
„Po1$1cie
Na#
roku
1947
stycznia
19
dniu
W
przez
przewidziany
być
cz.i. wi11icti
6) Po drodze do lokalu komisji i w
ministra. nie zn.4 przez pulknwnika, ród Polski pośpieszy do urn wybor- Wyzwolenie" i nie pomylić numerów
tym mniej przez szwoleżera. Wojslw I czych, by wybrać . łudgi, w ręce kłó· listy. W każdym razie w dniu 1 stycz· pobliżu do lokalu zachować spokój i
iest wylronawcą polityki, którq obmy- rych pragnie złożyć troskę o nadanie nia 1947 roku powinny być rozłcpio· godność. Nie dać się sprowokować do
ne afisze urzędowe, podające numery bójek i kłótni, nie ulec również naci;fo rząd. Rząd może się mylić, może Polsce właściwego ustroju i rtqdu.
ze wszyst!clth s k om, a b Y g ł osowac, w b rew swej wo i.
i nazwiska
lb 0 d ~ b_rą.
/
'
0 1·
1 d ·
L
· p
· kandydatów
t
po·
urn
do·
by
to,
o
jednak
Chodzi
a.
"
z
ityi~ę
1?
zi~
~".
J>rn
1
1
W razie takiego nacisku w pobliżu Io•
• • •
Ale /~zeli me pos'.a.Z? t.~r?/":e~o i ste. szedł cały Naród Polski, a nie tylko is ' a więc
3) Należy się wcześnie , zaopatrzyć kalu wyborczego lub w lokalu samym,
po wierne~o ~a11~1~ni?, ie7eli 1est glo. jego część chociażby jak największa.
w kartę do głosowania, zaopatrzoną lub w razie spostrzeżenia nadużyć
.
.
wą l1ez t1tluu·u1, 1ezPl1 wo1sko zac:iyna
anliwwm~ „llŹ)'tec.zrwść" & „celowość" 1 . Kto .me będzie .słos<;>wał w dniu 19 w numer danej listy okręgowej P. 5. L. wyborczych protestować otwarcie wo•
tej czy i11nej bitwy, ro w ogó[e rzqd \ s1ycz!11a; ten l!lUSt sob1~ zda.wat spr~· Karty te Wydrukowane będzie można bee przewodniczącego.
7) Głosowanie odbywa się w fen
ze Jego nieobecnosć nie ~ędz1e otrzymać od wszystkich ogniw terenie może pro 1 w1 ,,zić żadnej polityki,
an: dobrej. am zlPj. Musi przegrać· za ,iczona n~ dobro tego stronmdwa, nowych P. S. L. Gdyby ktokolwiek sp'?s~b, że każdy z głosujących po po-karty takleJ nie mógł uzyskać, nie-eh aeJściu do stołu, za którym siedzi ko·
wszystkie bitwy. nim się one jeucze ktore pr.agme poprzeć.
ją sobie przygotuje w ten .spo- misja, wymienia swoje nazwisko imie
sam
powinni
ludowcy
wszyscy
Toteż
rozvorznq."
głosować masowo i nakłaniat wszyst· sób, że na czystej kartce hi a ł e łł o i adres. Po sprawdzeniu przez ~łon!
i stw'.enlza nas tępnie:
„Gotowość i.:afczenin do iimierri jest heh krewnych czy sąsiadów do tego, papieru napisze cyfrą lub słowami nu· ka komisji, że jest wciqgnięty do spi•
su, otrzymuje- .urz~ową kopertę, zao•
mer listy P; S. L. w jego okręgu.
·
p~rl~~aw<~wq silą ~ol~lc~ . . Kult tmrie~ hy nie zaniedbali 11łosow&nia ł
4) Do komisji obwodowej, w której patrzoną w pieczątkę, w którą wkła•
Poza tym wuyscy powinni parnię•
walki . ~est na1wazru~1szym boda1
głosow~mie rozpocznie się o godz. 7-ej, da przyniesioną ze sobq ~artę do głoslrł~,dmlnem wycliowama narodowe· ' foć o następujących sprawach: .
należy iść czy jechać od samego rana, sowama i doręcza przewodniczą.:emu
go.
Analiznjąc nast~rnie przyczyny i skuł· · .1> ~ależy się. jak najw~~eśt;lieJ. do· a n·i e odkładać wyjazdu na pótniej~ze komisji„ który w jego obecności wkła
ki walk żołnierzy Polskich pod Somoeier· wiedzieć ~d męzów zaufania, Jakt nu- godziny. Im wczesniej zł·oży się głos,- da kopert«: do ·urny,
rą Kutnem, Monte Cassino czy w Powsta· mer ma h.sta P. ~· L. w. danym okr~· tym szybciej wróci się do domu. Je- ~) W r~zie spostrzeżenia w lokalu
niu Warszawskim, wyodręhnia trzy czyn· gu. Na~ezy pam!ęfać, ze otrzymanie śli ~~ks.za . ilość wy.borców ~d!oży wyborczym jaki~hkolwiek nadużyć
niki, które z jadnrj strony decydowały o przez . hs~ę P 6 n' t w 0 wą P. S: L. SW~J *YJ!1,zd na (ł<>d~1ny pótn1~1sz~. wyborczych, nalezy natychmiast poza
1
Lym że walki taki" miały miejsce, a -z nr nie oznacza, ze w o~ręgach hstv moze do1sc do tego, ze do zamkmęc1a protestem, złoż·onym wobec przewod·
<lrugil'j strony - że ich przebieg miał win. okręgowe P .. S. L. będą Imały !en 56 1!1 głosow(l~ia o godz. 19·ej (to jest 7 P.o ńiczącego, donieść o tym właściwym
inie taki wyraz historyczny. Czynnikami numer. Moze tak być, ale me mu.s1. poq me wszyscy. wyborcy będą w · władzom P. S. L., ewentualnie m„żom
"
zaufania.
tymi jrst rząd, który decyduje o tym, czy W <?~ręgach wyborczych ·~oszctejłoJ~ stante oddać głos.
P"•
b"dziecte
ile
wówczas,
.Tylk.o
papiery..
sobą
ze.
ia~rać
Nal.ezy.
~)
otrzy·
~tro_!l~tctw
w ogó!P w danych warunkach walczyć na. he !lllty kondydatów
0
h
t I
d
b
ć
le.ty, - dowódca, który decyduje o miejs· mu1ą numerx w kole1nosc1 zsłaszft.ma stwierdza ce t s
oz ar;n.os oso .Y' g Y!- mn ilę ~I .o tyc ,.wskbazówka·ch, spełnicie
J~
w Okr. Kom. Wybor., zatem l!st....
Cu I. czas1·e i· sposob1'e walki" na danym od- ic.h
b
k
gło· a ezyc1e swo1 0 0 ·
pr~ew~m~zt-tcy przed oddanJem
J
·
h
k
L
>
I
w1ą.ze. wy orczy.
I ·yt
A
. . . w o ręgac mogą m1·eć różne su 'moię ich,. zażądać. Gd t kl h
cink - oraz żołnierz który walczy.
na ez ego w.ypełmema tego oho·
Y a c pa.
.
,.. .
.
,
numery.
'
. . .
u
p1erów się me l>Os.1ada, należy gloso- wiązku wymaga od W as interes Naro. . ,
.
.
Al. Boche1.oki pisze:
„~rzy braku ku!tu .bohaterstwa, przy 1) . Nalezy ~ctśle rozrózmac nasze wać .w. tow~rzystw1e dwóc~ znanych 1 du i Państwa Polskiego i Pol St L •
· r. u
•
więks•ym reali•nue naszego spole Pol,k1e Stronnictwo Ludowe od stron- kom1slt • wta~ogodnych ' osób, które dowego,
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''JERZY SWIRSKI

E. ZAGOSPODAROWANIE ZIEM
ODZYSKANYCH

Nasza postawa i nas~e Oblicze

'J~sf to troska całego naszego społe„
cz;ństwa.

4. Nasz program gospodarczu
Kontynuując omawianie naszej odezwy do w-1borców, w której w ogólnych
rzlltach powiedzieliśmy polskiemu sp(}łeczeństwu z jakim progr~ mem idzie·
my i jt1k pragnę!ibyśmy urządzać zewnętrzne i wewPętrzne stosunki w pań
stwie naszym, przechodzimy skolei (po
Up'ł'zednich omówieniach polityki zagranicznej i spraw ustrojowych) do omówienia naszego programu gospo·
df!l'l zego.
-' Program ten wywodzi się z niezłom
nej woli realizowania zasad demokracji
go.ipodarczej, to znaczy sprawiedliwego rozdziału dochodu, równego startu
życiowego
dla wszysl!dch warstw
świata pracy, zniesienia ucisku kapitalistycznego, przywileju pieniądza i tp.
Program ten wywodzi się z naszego
chłopskiego. agrarystyctnego świato
poglądu, którego podstawow:i zasadą
jest stwierdzenie, że miernikiem wartości człowieka winny być charakter i
praca, a nie przywilej i pieniądz. Wy.
wodzi się on z psychiki chłopa, jako
sa!l1odlielnego gospodarza na własnym
wars"tacie rol!lym.
·
, Chłop pracując na swej gospodarce
jest zarówno w stosunkJ do siebie jak
! SWPj !'Odziny pracodawcą i pracowni·
kiem. Obcy mu jest w tym układzie
wszeL1'i wyzysk, ucisk wypływający z
systemu kapitalistycznego. Chłop bow1exr. nigdy nie był i nie jest kapitalisll), a odznacza się wybit!lym poczu.
ciem
sprawiedliw0ści,
zwalczając
wszelki wyzysk, ucisk i krzywdę. Pra·
cując mozolnie i będąc przywiązanym
do swego gospodarstwa, chłop czuje się
na nim pełnop:.-awnym właścicielem 1

B. O

OPLACALNOść

PRACY

CHŁOPA

Wychodząc z założenia, że kraj nasź
będzie o tyle bogaty 0 ile jego obywa~
tele będą zamożnymi, sądzimy, że war:
stwa chłopska jako najliczniejsza w na.szym narodzie powinna w pierwszym.
rzędzie mieć zapewnioną opłacalnoś4
produktów swej pracy, ta!{ aby moghr
podnosić się szybko na wyższy stopiert
kultury materialnej, duchowej czy umysłowej. Totc. w programie swym
mówiąc o przebudowie ustroju rolnego
domagamy się, aby gospodarstwlł

prz~mysłowymi

a rolnymi na nieko-

n:yść tych ostatnich, toteż hasłem

na·

uym jest utrzymanie równowagi cen
tak, aby ani warstwa chłopska, ani warstwa robotnica:a nie były pokrzyw·
dzone.
·
·
USPOLECZNIENIE 1 UPA~.-

c.

PSL przykłada do tego za„
gadnienia j,a k największą wagę i czyni
wiele wysiłków, aby Ziemie Odzyskane
jak najszybciej zagospodarować, za„
ludnić by stały się one żywym i boga„
tym członem naszego państwa.
Planowa akcja osadnicza, usuwanie
bQlączek winno być jednym z czoło
wych zadań naszego Rządt~.
!.'omawianie nas jakobyśmy niechcieli zagospodarować Ziem Odzyskanych
jest nie tylko pozbawione wszelkich
podstaw, ale i wręcz szkociłiwe dla naszego państwa. Dostarcza ono bowiem
argwnentów (mówiąc nawiasem zresztą fałszywych) dla butnie podnoszących
dziś głowę Niemców, popieranych dziś
pr:zez niektórych polityków zachod„
nich, że jest część społeczeństwa pol·
skiego, która nie chce Ziem Odzyska„
nych.
PSL powiedziało wyraźnie: Ziemie
Odzyskane
muszą raz na zawsze być
,
integralną częścią państ~a naszego,
szybko zagospodarowane 1 po wieczne
czasy związane z Polską.

, STWOWIENIE
Zawsze w swych programach gospodarczych wysuwaliśmy konieczność U·
.paflstwo'Wienia . lasów, ciężkiego przemysłu, wielkich kopalń i fabryk óraz
jak najszerszego uspołecznienia innych
gałęzi przemysłowy~h. Pod admirtistrachłopskie były opłacalne.
cji:. ~ecaeną ety państwową winny
1
znaJ· owa...\; •1·„... ró wn1u.
·-~ ma
· t y t ucJe
· ba nW a Icząc z wyzyskiem k ap1•t alizmu, kowe.
postawiliśmy na spółdzielczość, by „w
ten sposób chłop mógł ominąć zbędn4
W myśl tych założeń nasz Klub Posieć pośrednictwa prywatnego i to nie sełski d<> dekretów z tej dziedziny
tylko przy sprzedaży swych produk- pr1;edkładanych do uchwalenia przez F. PLANO W ANIE GOSPODARCZE·
tów, i przy nabywaniu artykułów Rząd n~ K.. R. N. ustosunkował si~ po- •Oerom ~ni~zc~e~ i konieczno~c szylJp1erwszej potrzeby- czy artykułów prze- zytywme, PrBP.QC usunąć z Polski raz k1ef:o podzw1gmęc1a gospodarki kraj o..
mysłowych lecz i przy organizacji prze~ na i.awue UClsk wszelkiej postaci ka. weJ naRazują p.tanowość w odbudowie
twórstwa rolnego.
pitalizmu. Nie mniej jednak dla dobra gospodarczej. Jednakże plany państwo·ogółno-narodowej gospodarki nie chciał we nie mog~ jednostronnie faworyzo.
Rozbudowa spółdJielci~~ jest na-. kłaść zbyt wielkiej tamy inicjfttywie wać upaństwowionego przemysłu a
stY.111 pr~g~owrm za~ozemem. Spół· prywatnej, i tam gdzie ona nie pnera- .zapoznawać dojrzałe potrzeby spół
dz1elcz0Ść poJmUJellly Jako formę za- dza się w wyzysk I)opiera ją 1 pozosta. d~ielcz~ci lub kon~eczne podźwignię·
spokojenia jednorodnych potrzeb go- w:'..t jej •woł,odę w działaniu.
·
cie rolmct~a. Umiejętna mobilizacja
spodarczych kierowaną i kontrolowaną
ś~d.'·ó~ finansowych na cele najbar.
przez jej członków. Winna być zapew•
D. ZW. SAM. CHŁOPSKIEJ
dz1e1 mezbędne, uszeregowane z~o<lnie
mona całkowita samodzielność spółD
z całokształtem potrzeb istnieJ<>cycb
. Iezosc1,
• · a wyb or
• w ła dz , p ł an pracy, odn o tawodoweJ"
organizaeJ'i chło~skieJ· i narasta j ącyc!i w miarę r.ozwoju
-c
dz 1e
.
go.
podejmowanie uchwał muszą być d<>'
osuny si~ pozilywnie jako 0 in· spodarczego Jest w stame zapewnić
konywane na walnych zgromadzeniach. stylucji potnebDeJ dla wsi i chłopa, hannonijny rozwój i przebudowp struk·
W ten sposób spółdzielczość spełni swą Muai to być jednak organizacja iawo- t ry oł
da
. ~
rolę, wypierając zbędne a kosztowne dowc a nie poliłyczna, czego o obec- ku sp eczno- gospo rcze~ w. kierun·
pośrednictwo, w wymianie i organizu- n1iJl Zw. Sam. Chłopskiej powiedzieć· u większego uprzemrsłowiema.
jąc przetwórstwo rolne zgodnie z· inte-. nie. moi~. ~tał się o~ bowiem insty·
~to SQ główne ~ytycz~e naszej poliresami rolnictwa i spożywcy. Kierowa· ~UCJłł ~JmUJ.łC'ł się \V1elu ~prawami. 1! tyki gospodarczej, zmierzającej do
nie odgórne instytucjami spółdzielczy· J&k DMJmnieJ zawodo~1 a~rawanu· podni~sienia stopy życiowej warstw
nu grozi spółdzielczości zetatyzowa- rolnfotwa. Z tych te& względoy.r_ n.asz praćuJących, wzbogacema i szybkiego
A. REFORMA ROLNA
niem i zbiurokratyzowaniem.
·
stosunek do Zw. Sam. Chfop.k.ieJ Jest rozwoju naszego państwa.
krytyczny i uważamy, że Zwitzek ten
Dziwnym się więc może wydać twier·
W wyniku tej właśnie postawy psyW walce o. opłacaln?ść p~4Juktów. PoWmien zostać JJNnło~~ie przeor~a 6 dzenie- publicyśtów, •„Głosu Lu.du" ż~ .
chicznej, tego poczucia sprawiedliwoś
rolnych
.Prze<:1watawiabśmy $1~ za~· ni::owanx_. "~t. ~ogł__~łqzy~ ~ celoąJ_ ~ogram PSL hie Wnosi nic : pozvtyw. •''
ci . wyrównania krzywd dziejowych osze
rozp1ętośc1
ce:ir międi)"""'Qrtykttłamf (f(f klóryCli został powOlany.
nego i nie wysuwa wizji przyszłości.
raz z poczuci.a "'iasnej wartości, jako
samodzielnego gospodarza na swym
warsztacie, ..v c;wych programach prze· PIOTR TYPI..4K
budowy ustroju gospodarczego w pań·
slwir naszym domagaliśmy się przeprowadzenia gruntownej reformy rol·
nl!j, obejmującej nie tylko parcelację
Po okupahcie niemieckim po2loistala
W ctasie okupacji ludność pociesza.
bez odszkodowa1;ia majątków świec
Robotnicy pfJą wódkę w czasie i
kich, kościelnych i martwej ręki, ale nam w .spadku ,Plaąa ~lkoholizmu, ktÓ•: ła się ~~ką w ~pa~u klę~k nlian· P? praey, przynosząc pozcstałe resztrównież komasacji i upełnorolnienia ra wymszczQ silY, zyc1owe narodu. .' , t~~! a JUZ st~ieme jeJ lały się ·z oka: ki zarobku zrozpaczonej rodzinie. PiPamiętamy Jak w cza1ie wojny . ZJt ic~ tWyCJęstw. Lud.tie o słaby~h 1 je wódkę młodzież szkolna, piją aka-.
gruntów gospoc.ars~w chłopskich, w
tym ce!tJ, aby w Polsce po·. stały zdro- ludność miast i wsi piła. Okupant pitt· starganych wojną nerwach w ten· spo- demicy. Przyjemność jakiejś zabawy;
we chłopskie gospodarsł\'. a w grani- cił za zboże wódką. Powstające po sóh dukali zapomnienia w alkoholu,
określa się iloscią wypitej wódki.
'
cach, w zależno~ci od gleby, od 7 do 15 wsiach, ~ste.czkach i miastach licz~e
o ile jeucze w okresie okupacji z R~stam:acje ~rzepełnione są szukaj;iha, tak aby mogły być uprawiane ręka restauracJ.e !mały ~ celu z~obywat?te braku kulhtralnych roz wek, z wy. c~ poc1es~ema w "'.'Ódce.. Zataczają
mi rodziny ich wii.lścicit:.li.
prze~ szpicli od ,P1fanych ~w.domost.i. e.cetpnnia netwowego lu~ość pociesza· cy su; na ubcy młodzi ludzie, robotni?
.taJnych organ1tacjach !11epodległo-. la al~ alkohC>lem - to obeenie, kiedy CY, ~y żołnier~e są dziś częstym zja„
O realizację tdk pojętej refo1my rolnej walczyliśmy jeszcze w p1·r.edwojen- sCJc:nvych..Kosztowało to, zyc1e set~k odiyskaliimy niepodl łość, zatruwa· wiskiern.
Zło pozostawione przez okupanta
Jlej na.;:..ej działabości. Dziś, przyzna· tysięcy naJleps~ych synow ojczyzny. nie aię alkoholem jes~ui tylko rzy.
dz!ała
nadal. Widocznie ogół społe
Wróg
świ9.~1e
nie
t~alczał
po~ajem.
iwy~zajeniem
i
dalsżym
ciągiem
zSrodjemy ło otwarcie - hasłn te zostały w
dużej mierze zrealizowaae. Została nego gorzelnictwa, ktort: w wie!khn niczego oddziaływania okupacji nie· czeń~tw~ nie zdaj~ sobie .sprawy z te~o, ze Jest to naJsłraszmejsza plaga,
przeprowad:- :a:.a reforma rolna, lecz i stopniu przyczyniało a1ę równiea do mieclCeJ 'na nasz naród
•
Jaka została nam po wojnie.
,t utaj musimy powiedzieć, że pośpiech karlenia naszego narodu.
Tak zwany „bimber" t>edzono wstę-·
Diig sklepy i wódką są priepełnione
. Pracownik umysłowy czy robotnik
IJrzy jej wykonywaniu zwłaszcza w
dzie:
w
miastach,
na
wsl,
·
z
kartofli,.
klientami,,
wódka
została uspOłecznio p1n.c1 musi popełniać nadużyciu, czy
pi !rwszyrn eta pit wprowadził pewne
zboża, buraków cukrowych, cukru itp"t na, ho sprzedają ją spółdzielnie spa. krase, aby wystarczyło na wódkę; w
niewłaściwości, pewną bezplanowość
W ten sposób przerabiano pozostawi.ą.1 /1 ży~ców. Kupujący wódkę w sklepach ten sposób powstaje życie nad stan
wywołującą liczne ujemne skutki w
ne przez okupanta szczupłe iapasy, lllaJlł pierwszeństwo przed innymi ku· przy pomocy zarobków, które ustrój
gospodarce ogólno-narodowej.
żywności na trucłznt.
puJałcymi, stoj,cymi w ogonkach.
demokratyczny musi zwalczać.
Odnosząc się do dekretu o refonnic
!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!l'!!l!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!lll!!!f!!l!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!if!ll!l
!!!!!ll!!i!l!l!IMl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!l!!!!ltl
~łodzież pijąca wódkę nie będzie poro 1 nej całkowicie pozytywnie, stwier·
siadać zdrowia i siły woli, jaka ~est podzo:ijąc, że ziemia z rąk chł0pskich nic
pcwrćci nigdy do obszarmków, doma·
gają'. się rozciągnięcia reformy rolnej
na majątki martwej ręki i zniesienia W kwietniu 1945 roku iostały wskriesz:ońt 1iada 36 maszyn, trzyndcie krótkofal6w8 k ko· i.<tiotów czy ~idiotów i staną się ci~Linie Lotnicze „tot", na c1ele którytłi r•!eondenc:yjnyc:h, triy 1toniometry.
zarem społeczenstwa.
kilkudziesięciu
hektarowych gospo- Pol5kie
slanł\ł dyrektor Wojcl•ch Zieli1bki.
Najbarduej pal11c:~ kwesti11 111 lotniaka, nie
Akcja podejmowana w kierunku
darstw plebaiiskich, dążyć będziemy,
a podstawie uchwały &organizowania lotllit· ~y1tatcaal~• aa potr&eby nowoc:ze1nyc:b ma· zwalczania alkoholizmu jest dziś nędz.
iiby rozpocz~te dzieło przeb:1dowy U· twa cywilneQo została w Police uruch0Dlia11i lł'fD paeaterskic:b. To teł w c:bwili ob.c:Slej n
l s.t ki
.
stroju rolneg byio pełne, aby do- ltęsla sieć linii krij owych, ł"cz"c:a n ao~ pn• rcibuclowvje 11~ łotnlsko w Warazawie i Gdań· ym . Pa .er em na ropiejącej ranie
wie
wil:i:yatkit
miuta
wojtwócb:kie.
Koa11&nikil•
·
kunana została komasacJa, mełiora· cja utrzymywana była ża po~ocĄ dzieai•till •kU. ~_przyaały tok ule1&n11 przebudowie lotni·' powojennej.
Katowłoaąh i Szc:ncinie.
· ~ależy dążyć, aby cale społeczeństwo
CJa, elektryfikacja wsi, aby akcja m111zyn typu Li-'2. ~· iierpnlu l945 roku ltc~· •k!..w
poJęło· zgrozę położenia i zorganizowa1 W J941 .rok~ lcd«le miHto wojewód1kie bęparcelacyjna i osadnictwa była pła~ munikacja ta zostala wstuymana i powodu 11„I•
ao 01111,n1,c:ia nmolot•fll· W zakreai• ko· ło się do walki ze złem kt ·
·
t
., . ,
' ore llle US a·
r."wa, tak aby w najb1iższym cza- b1aku małetiał6\\1 pędnych, Wykouywant bth lliUAika.:ji ilUędiyllarodowej projeJct11je się Ulta• • }
jedynie
loty
1pecj~lne hi ile"nle 1:1ynnikb'fv lenie linii dotychczaaowyc:lt Or&I aow- lillię, J,. JC, ecz. rOZWlJi!l' Slę ••
sokresie były w Polsce li tylko rz,dowych. Pod koni•c paidtiernika 1945 , i.
cz,c11 Waruawę H •łolicaml państw słowiańTak, _Jak w okresie okupacji nasze
samodzielne i samowystarczalne go· zniesiono zarz-d pr1ymusowy. Polaki• Lidje 1lm:h.
Stronmctwo zwalczało potajemne pę
spodarstwa chłopskie, za wyjątkiem Lotnicze „Lot' zacięły daiiła~ jako przedsił•
P. L. L. „Lot" w1półpracuj11 ze w1zyatkimi dzenie bimbru" tak i ob
·
l ·· . ••
nielicznych większych gospodarst ~ U- bionlwo pa6stwowe. Po pray11otowar1iu 1pr1ł· tow•t1yttwaml lotnicz)'mi całego ~wiata Dłu-1
•,
ecme na ezy
tu
i lotnisk w dniu 20.Il.ł6 r. uruchomiono rt• •o'ć Unii pr:aelotowych wynosi obecni~ 5.316 pojąc 'Yalkę zarowno z potajemnym
sługowych w odniesieniu do ogółu goQularn\ komunlkacj~ lotnio*" D&ii „Lot" pó• km., mamy
h nłedł111to dłuao•~ ta g~rzelm.ct"'.em, jak i nadmiem)m pisi.odarstw chłop. kich.
awhuay
~iem wódki.
- · -· ·

r

Walka · z

Komunikac ja pówietrzna w Polsce

a" •••lai•i•·

~aj~~oz~~ pij~~~:'kęz~~~~~~e~

Str 6

CHŁOPSKI

Nr ·1

SZTANDAR

--~~~~~~~ ~~--~~-·~~~~~-~~-----------------------------------------------

ZAGADNIE NIA GOS.POD ARC .Z E
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Uprama Krajobrazu
v· Och1 · ie Przyrody" (Rok I gla, )Owstający \V glel:ie głównie z rozNr _ 3) ul.azal się artykuł prof. dr 11 kładu próchmcy. A tyn czasem gleby
A. Wv dzil'zki pod powyższym tytu- ulega.i~! stale odpróchnieni.. wskutek
łem . Chrąt' z. ,10z1wć czytelni/rów z braku dostatcczn~j ilcści oborni~rn. W
wyniku dL.iałania powietrza w teret1m ::·nż.'1 ym dla rolnictwa zagadniP
nach o daleko posuniętym stepowieniu
iiiem podajemy jego streszczenie.
Red. ) powstajł! burze pyłowo-piaskowe. NicKrajobraz, ogólny wygląd i charak. ter lanej powierzchni kraju nie tylkv
j es i c:ekawym dla oka obra·~ldem, da.
Ją:-yrii s.Q uwic.:znić przez malarza lub
fotog:·afa. W świPtle nowszych badm1
r a11!rnwych krajobraz stan iwi j .i. hy
wiclb złożony organizm, gdzie w jedn~ eałość powiązane są jego składowr
czę:: ci: rzeźba tet"'nu, gleba, nawodnienie, klimat, rośHnność, zwierzęta.
Wz jemne od<!ziaływanie na siehie skladników krajobrazu jest tak ścisłe , że trudno je rozdzielić. Gleby S<)
wyl worem kLmatu i roślin, rośliny '>ą
dzi ećmi klimatu i gleby. ośliny 1 giebu wplywaJą na odwrót na klimat, a
szczególności na klimat warstw
,7
prz.JZJ t·i, 111 ych po vie irza, t.zw. mikrokt:rnat. Oo zależności tych włączone sa
zw1e:-zr_ia i człowiek. Pomimo, że ,;
krajcnrazie tętni życie, pomin10 ciągłych zmian przyrodniczych, składniki
Ż)'\\' e i mineralne krajobrazu pozostają w równowadze.
u„bro człowieka i jego gospodarki
zab~y od uzgodnienia jego zabicgÓ\\
z l!! żywą całością, jakt! jest krajobraz.
lm więcej sztuczny im więcej daleki od
praw przyrody krajobraz wytworzy
go::ąi:..l'.arka ludzka, tym więcej wysiłkó wymaga utrzymanie w nim równoY1ag1, będącej jego zdrowiem i waruukiem pI:odukcyjności rolniczej kraju. Nieświadomo~c tych praw sprawiła,
że za;niast utrzymania zdrowego krajc1, ·azu rolniczego wielkie obszary na
hui : ,emskiej 8. między innymi i w
PcLce ulegają „stepo\v1eniu".
1. Ubywanie wody i ::wiązane z tym
prz.::.suszenie dużych obsz:irów wskntek
rcgnlacji rzek i krętych potoków, hud:Jwv Irnnałów i odwodnień meliorac,:,·j 11yeh. ·~nikł„ staworzecza, mokradła,
jt'.:.u1·a wysychają, obniża się zwierciadło wód gruntowych, przyczyniając
się do klęski posuchy.
~. L->ostępujące odlcsienie kraju przy
znjmowaniu terenu pod osiedla i po'\ 1e;-zchme uprawne. Obok zwiększenia
Z«nurzPi1 w nawodnieniu wyzwala się
'' ted~ 11 ,s ~czą ce działanie wod ' i pov: 1di-1.:a, żiohi<!Ce powierzchnię gruntu
i um, ~;.•!ce pożywne składniki gleby.
SzczegoJrne wylesienie i zaoranie gleh
pia.; :czystych stwarza nieużytki i obszary 1J11slynne. Podobne skutki powoduje zast<!pienie w lasach różnowieko
wydt i różnogatunkowych drzewostanJ•,·: z lJ >_'.,:i tym podszyciem przez jedno:~att:nkuwe uregulowane drzewostany sosnowe. \Vskutek łahvego niszczeniD takich lasów przez masy szkodnik<)w ow:1dz eh, trzeba te lasy nieraz
wy;'.: 1 rnc, stwarzając pola dla nowych
tci:•w1w pustynnych.
J. OJdrzewienie krajobrazu rolnicze(,;O· -il!<ice w parze z odlesieniem. Z pól
~nikają zarośla, żywopłoty, pojedyi'icze
<łr:.:ev. a, następuje zubożenie na tural1

nych zespołów roślinnych leśnych, łą

b;wyeh i wodnych, jednostajność U·
praw 11a dużych przestrzeniach gruntu (si cpy zbożowe, zi.ernniaczanc, buraczane, co sprzyja rozpowszechnianiu
s;C? szh: 1dników i chorób roślin uprawn:;c1I. l·'rzybywa uciążliwych chwastów
ln·az szkodników stepowych i grupy
s:·:ar 1\·:zaków.
4. li.ł'mat staje się coraz bardziej suchy, !QUO\vy. Na bezdrzewnych obsza··
raci1 \'natry hulają bez przeszkócnVaż
ny dl::i nowo~zesncgo rolnictwa klimat
in· ~)-;;i(:mn2,1 warstwy powietrza (mikr:-"' i.1'.lt) staje się też stepowy. Gleha u'<:n wyniszc--..;rniu. \rviatry zabiera)! J'" 'Vilgoć, "Hbożają życie poży
keznyc11 bak;cri1 glcl •owych, unoszą
gazowy nawóz roślin, dwutlenek wę-

szankami, lub sianem łąk na których
tylko kill·a gatunków „traw najszlachetniejszych" tj. clających największą masę str.awnej paszy i tp.
Najważniejszym i najtrudni1:jszym
działem uprawy krajobrazu jest jego
ks~tałhtov„·anie -l maJ·ące z~ cbel uzd r°i<lohór obornika pochodzi ~ niemożno- w1c c ore spus osz.a1e {rajo razy 1u,J
ści zwięlrszenia chowu brdła przy bra: przebudować je na nowych przyrodniku ~iaturalnych pa~ h".isk, opady zas czych podst.nvach. Kształtowanie krajmalcJ~ wskut~:c '~yc1ęcrn lasow. Brak obrazu może następować po uprzednim
obcrmka odb1ja s1ę poza tym na plo- ro ·~p!anowaniu przestrzeni całej krainy
lub czasem dzielnicy kraju; na podsta.
.
. .
. _
m:d..
Do w~llu ze stepo;wiem~m me ~oznq wie stanu obecnego i pożądanego obrastos 'Wac prostych srodl~ow; Mus1. byc zu przyszłości układa się podział przez.1stosowany szere~ z.ab1eg~w, sk1e~o- s 'rzeni na tereny o róinych przeznacze ·
wanych, ~o ,uz_dro~vici;ia kraJobrazu J.a- mach, a więc planuje się przyszły chako. całos.cL Za.)lllllJe ~ię_ tym nowa dz1~- rakter krajobrazi:.
Ub-.!cny ohes przebudowy us\roju
dzma wiedzy i techmki- Uprawa .Krajobrazu. ~?k gleba, aby utrzyma_c s,wą rolnego winien stworzyć nowy, zdl'Osp~awnosc, wymaga sta1ych zabiegow, wy krajobraz wiejski. Tam, gdzie doktorc rn~zywamy uprawi! f)cby, ta~. sa- szło do slepowienia, trzeba krajobraz
mo krajobraz, J?lrn całosc, wy;maĘa, u- i · nowo zorganizov·ać.
Głównym zagadmeniem ksztJ.łtowa
pra\\'.Y, aby_ mozna był~. po\\.'Jcdziec o
„kr~Johraz1e w ku_ltur.ze : Na uprawę nia zdrowego krajobrazu jest właśni<·
k~·a .1ohrazu ~kł~daJą się: Jeg? ochrona, ochrona przed szkodliwymi ·wiatrami.
a więc poprawa klimatu.
p1elęg110\ .ame 1 kształtowame.
Khmat na wielkich obszarach ( tZ\\
'>rzez ochrunę krajobrazu staramy
si~ zachować cenne r.es_ztki wolnej ~rzy_ makroklimat) możemy zmieniać ty}k ,
rody, bez dalszego Jej uszczuplama, a w ograniczonym zakresie i to powoi
wi~c uattiralne zespoły roślin i zwierząt, przez zalesienia, zwiększenia powierz.
pierwotną częć krajobrazu, która częś- chni wodnej. Ważniejszy dla życia ro
·waż- ślin jest jedirn.k klimat przyzienmycli
ci_o~vo r~tuje jego rówi~owagę:
meJsze Je.szcze _dla rohuctwa Jest p:e- warstw powietrza (tzw. mikroklimat)
1\gnowame kraj.obrazu - .stałe ~ab1e- Prakty~y od dawna gospodarowaE tym
g1 dla ~th~zymama w zdrowm kraJobra- klin1atem, wykorzystując rzeźbę terczt~ zm1emonego przez gospodarkę czło- nu, sadząc parawany drzew i krzewów.
stawiaJąc płoty i murki ochronne. Nic, .
wieka.
Przykładowo, do zadan p1elęgnowa- d'.lwno nauka wykryła ścisłe zależno
n~a .krajobrazu_ należy: 1) przywróce- śc1 i oddziaływania między rzęźbą lcme i utrzymame w lasach n~turalneg.o renu i rozmieszczeniem powierzchm
składu gahmk?wego ~rze\\: 1 uroz:na.1- wodnych, lasów, pól i zadrzewiei1 w
con)'.'ch zesp~ł?w. wz~Jenmie od siebie krajobrazie. Stąd płyną następujące
za_l~znyc~ roshn 1 .~w1erząt„ ~b)'. uz~ro- zadania kształtowania krajobrazu.
1. Zarosty wiatrochronn~ w krnjo·
~\'lC lasy 1 ~pe.wmc trwa~?sc uzytkow;
~) przywroceme łąkom z10ł, aby polep- brazie rolniczym. Chodzi tu o zmniejszyć paszę dla bydła, które cierpi nu szenie siły wiatrów, bo zwiększają nicchoroby płynące z niedoboru składni- dobór wodny, parowanie gleby, skraków odżywczych, bo żywione jest mie-1 cają czas jej zroszenia, powodują nierośnie

1

·

pokrycia śniegiem i
nierównon1ierne obsychanie gleby, niszczą jej budowę i życie pożytecz.nycb
bakterii, unoszą dwutlenek węgla, wyprzyczyniaj'ł
wołują żłobienie gleby,
się do klęsk posuchy.
Stwierdzono, że zasłony wiatrochronne mogą zwiększać plony, podobnie jak nawozy sztuczne, albo nawodnienie i to w sposób bardziej naturalny i wielokrotnie wydatniejszy
(przy zwykłym płotku z chrustu osią·
gnięto wielokrotnie większe plony ka·
pusty i buraków). Zadrzewienia takie
działają nie tylko jako osłony wiatrowe i śnie~owe, ale zmniejszają zachwaszczenia pól i ilość szkodnikow zwierzęcych. Zmniejszając powierzchnię uprawną, równoważy to wielokrotnie
zwiększenie plonów.
Cały ohs.zar pól powinien być pokryty siecią pasów leśnych i żywopłotóv,r,
Kierunki, skład i gęstoć tych zarostów
ochronnych winny być zastosowane
do miejscowych warunków, do rzeźby
terenu, panujących wiatrów, słońca,
rodzaju gleby, stopnia nawo<lnienia i
prądów zimnego powietrza. Pasy zarośli powinny ograniczać działki ziehll, towarzyszyć drogom i tworzyć w
nawiązaniu do głównych zadrzewień.
wiatrochronnych i strzegących wszel1e zbiorniki wody, „Krajobraz żywo·
.atowy". Krajobrazy żywopłotowe należą do najurodzajmejszych i stanowią
Jedynie właściwe ro~wią : ·anie zagadi1ienia, jak uzdrowić zagrożony stepo.
wieniem krajobraz rolniczy w Europie

równomierność

środkowej.

2. Uregulowanie obiegu wody w
krajobrazie - związane ściśle z akcją
zalesienia i zadrzewienia. Należy utrzymywać jak najdłużej wo<lę w krajobrazie. Nim stopniowo przejdzie ona do
rzek, musi wielokrotnie przcjś~ pi-zez
świat roślinny, służąc jego odżywianiu,
budowaniu tkanek i tworzeniu m1te1ialów potrzebnych dla człowieka.
Wielkie znaczenie ma cho~by drobne
zwiększenie paro"lvania wody przez roślinność.

Okresowy nadmiar wody winien być
spichrzow.m1y i celO"\\'O użytkowany. \V
tym celu należy robić różnego rodzaju
zbiorniki zatrzymujące wodę, rowy opaskowe na pochyłych siokach, zalesiać obszary źródlisko\Ye i górny bieg
potoków i rzek, obsadzać odpowiednim materiałem roślinnym obszary za.
przeprowadzenie badań w celu ustale- lewane i narażane na zmywanie gleby,
P.r~wa~zić kult~iry wikliny, lub ~alenia rodzhju choroby.
Po stwićrdzeni:l wystflpknia zgnilca siac msko poło~one tereny ~I:isy !ęgorrrana. pochyłosc1ach
wvzn·1czvc
•
.
't
.
,
n. .
,
.
. ' , • . '
alhu •I \\'l)
lub europejskiego
ame ykanskie•ro
choroby rozt;CZO\ ·ej pnie muszą być l:~c pol luer_nnck ?r~t, hic.~ .l~I'(% ~ozh
od·1owiednio .;;abezpieczone prze;,t prze- " 1e. zgol~n,e z hlcg~em lum rownego
.
WZUl~SlC~lla nad p~ZlOlll m?rza„
noszeniem zarazy
WJelkie znaczcme ma tez zaorzew1e•
nie brzegów wód otwartych. Voda bez
drzew jest martwa i nie pełni_ należycie
ZBlóR ROśLIN LECZNICZYCH

Wiadomości Gospodarcze
JGRANICZENIA W HANDLU

SK1RA!ITT

\V Dzienniku lJstaw z dnia 14.X.46
roku ul-azał Si~ dekret Z dnia 19 wrzeŚnia 1946 r. o obrocie kórami, w myśl
l{tór.cgo obrót 1·, OSI)OClarowanie skórat>
"
m• w stanie surowym lub wygarbowasię na terenie P„11stwa reglamentacji
k
ż
W LASACH
nym (z bydła rogatego i koni) poddaje
swej roli w krajo1Jrazie. aden poto ,
i kontroli państwowej. Minister PrzeDyrekcja La~ów Par!stwowych w Krakowie żaden staw, żadne jezioro nie powinno
•
·
·
d · · t 1
•ł d · ·
1v.słu powierzył w drodze zarządzenia >tworz.y t.a sK
a .mcę .'.pora ~1~ z1ó eczn.1czy~·;.' p0zostawać bez :>hrmnic11ia drzewann.
ogłoszonego w .Monitorze Polskim, oh- rozum1ep~c domos!osc korzysc1, płynącyc_1 z. 1c ~ z.1miast osuszać barmiste laki i J-'O]a
'
.
•
.
, .~
.
Bodzcem do rozpowszechm~ma 1 ·
l' )t i gospodarowanie skórami na zasa- slosowama.
dzie - :'łączności osobie prawnej prawa hodowania ziół leczniczych stała się w Smet- dla zdrowia całosc1 kra10ln \7.ll meraz
nicy h'ldowla Stiebera, leśnika-inżyniera, k'ó: y jest k rzvstnicjsze posadzenie tam odt
l b )
If
od szeregu lat hoduje znane rośliny lecznicze. powiednich drzew. Dla uzdrowienia
pu) icznego u [ rywa nego.
Slróry surowe należy niezwłocznie po I ~yskuje . on cor~z to więcej ~wol~nników_ i .na- jednos.tajnych krajobrazów rolniczych
•
t
,
t .
t
l .
zdjęciu ze zwierząt zaoferować do 1 sladowcow. Stieber poczymł wiele dosw1ads w:irz.ac. no\;•c s awy 1
czeń w dziedzinie hodowli roślir... Dyrekcja La- na ezy na.we.
•
• r
••
pozostapol
wsro<l
a
J.ez10ra,
sztuczne
propago-1
zamierza
wiosną
z
sp1zedaz) osobom upra\\ n~o~ )m po ce- sów Państwowych
nach ustalonycl~ pr~ez. l\h?1str~ Prze- wa_ć hodo~lę, aby n~turalny~i leka:·stwa~i! j wiać grupy drzew, jako ośrodki roślin
mysłu w porozurrnemu z P1 ezescm ktore ~a s~ę wyh~dowac w ~r~ju, pomoc _duze1 nego parowania.
.
.
d
~
warstwie mezai;noznych z posrod społeczenstwa.
C J p
zimnym p~w1e·
3. Och1·?na prz~
oiaz zmniejszyć import syntetycznych środków
.
.
•
•· : ·
trzem związana J°Sl z obcc11 o:sc1ą ON1e zastosowame się do tych przep1- kc:zniczych z zagranicy.
twartych ·wód ''' kr·1jobrazir, \vywic_
_
sów pociąga za sobą surowe kary.
WYTWoRNIA WYąOBoW TYTO- rających duży wpływ na poi rawę miejsco,vego klimatu. 'Voda powoli się oNIOWYCH WE WROCŁAWIU
ZWALCZANIE CHORóB PSZCZóŁ
grzewa i powoli stygnie. Należy więc
rozpoT.
M.
P.
Wrocławiu
23-go grudnia we
. d' · p
· •
Na podstawie 1ozporzą zema rezy- czął produkcję wyrobów tytoniowych. Podczas dążyć do utrzym~nia lub przywróce<lenta R. P. z dn. ~2.Vlll.1927 r. O zwal- wojny fabryka tytoniu została zniszczona: ma- nia w krajobrazie licznych powierzczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych j szyny wywiezione przez N~emcó'~· a. całe urzą chni wód otwartych i doprowadzać do
wydał Minister Rolnictwa i Reform. d_zeme zdewastowane. W m_e~ług1m jednak cza- nich przy
pomocy żywo 1 1łotów poł~czeniu do s1e wyremontowano budynki 1 sprowadzono wy. d- ·
,
R 0 1n?'ch rozpo1zą_
• 1 wiezione maszyny.
zeme O W <.: -.
wstające w pewnych miejscach i s1Jły·
ch orob podlegających obow1ązkow1 I Wytwórnia Wyrobów Tytoniowych we Wroc- wające jak woda w dół zimne powiezgłaszania i zwalczania z~ni~ca a~1ery- j fowiu jest si~dmą tego_ rodzaju f~bryką w P~l trze, aby ogrzewało się od 1~owk· ·zdmi
europejskiego 1 cho- sce P.o Ło.dz1, ~a~o1:11_u, .Pozn~nm,. K;akcw1e. wodnych. Nawet drnhne zbiorniki '"odkańskiego, zrrnilca
5
Wodz1sław1u Sl. 1 h.osc1ame \~ ytwornia wroc·ł
·
.
• ,
• l
lawska posiada wiele maszyn nieznanych dotąd ne mogą odegrać du~ą rol<.>
.
1 O )y I oztoczowej pszczo · .
Gdde chodzi o ochronę upraw i o\V myśl tego rozrządze111a P?sm.da~z w Polsce, to jest ~raj arki firmy. „Beco'.' . i ~a
pasieki winien w wypadku pojaw1ema . szyny do pakO\~an~a z urządzeme~ z':1~erc1a- siedli przed napływem zimnego 1~0\vie
ip · d 1 · z wymieniorP„ch chorób na- I dłowym. ~Vytworma wrocławska jest pier;'' G~ą frza, trzeba zukładać specjalne żyw0tego rodzaju na Dolnym Sląsku, przyczy::11 się
,
., J
.
S •. Je _I CJ
tychnuast zawiadot?-HC starostwo.' kto-1 ona do zaopatrzenia ludności Dolnego śląska płoty chloclochronne, którf' kicrovvać
re zdeca lekarzow1 weterynaryJnemu w wyroby tytoniowe.
je będą na najbliższe wody_ otwarte.
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O udział kobiet
w ruchu spółdzielczyn1

Jest taki zwyczaj, że z końcem stare- pogłębiać prace w SelH ach w wię- sów samodzielnie lub w zespole. Naugo roku robi się bilans, to zn_.czy zesta-1 J{szości wypadków nic robi~ tego, zaj- czycie się z tych kursów o historii RuCo wnosi kobieta jako gospodyni domu do
' wienie co zostało dokonane, zrobionc, 1 nrnjąc pozycj~ oczekiwaniu i przetrwa- chn Ludowego, o kulturze wsi, o dzie- 7ycia spółdzielezego?
a równocześnie planuje się ro w nówym nia tego. co si~ dzieje.
juch rodziny, o małżeństwie i jego podJakie stąd płyną korzyści?
roku ma się zamiar przeprowadzić.
Dlatego też, gdy z Nowym Rokiem ~ta vach prawnych, o psychologii koPytania le od czasu do czasu absorbowdy
Jeśli spojrzymy wstecz w ubiegły rok za&lanawiamy Sii;'. nad, tym co było i hiety, o piel~gnacji niemowląt i wiele opinię publiczn'ą i sfery gospodarcze. Odpov;ie·
zO'.)aczymy wiele osiągni~ć poważnych nad tym co mumy robić w najbliższej inny·ch ciekawych rzeczy.
dnikiem tego było cały szereg arty!:ułów pi:ai poz: tywnych. Gospodarczo rok ten i dalszej przys:douci, należy plan za„
Czytywani,e jec.nodniówek i rozpow- nych przeważnie ręką kobiet., Artykuły były
był okresem dźwigania si~ wzwyż !:reślać szeroki i przyeotowywać si~ zechnianie ich wśród wszystkich ko- nacechowane pewną dozą goryczy z powodu u.·
zniszczonej okupacją ziemi. Zrobiliśmy do prnc i już pracować, a nie ::ustana- h~ct wiejskich, zarówno z naszego s.1wania ich na plan dalszy.
duży krok naprzód. Ziemie Odzyskane wiać si~ CZ); wurto, a poco, a że to prze- s 'ronnictwa, jak i niezorgauizowaSpółdzielczość, jako jeden z głównych sek·
przeorane zostały plut!icm osadnika i cież wybory, a że to się głowy nie ma ny{;h. Zwłaszcza zalecamy Wam ostał- torów życia gospodarczego Pols.-i, mając do
repatrianta, fabr:-ki i kopalnie, lll'ty i r':> ksiqżki, kursu, czy wykładu. Czło- nią jedno<lni0wkę .,\V pracy nad so- spełnienia ogrom zadań przy ocibudo\\b gosp.>·
zakłady przemysłowe zostały urucho- wiek, gdy chce n ożc zawsze w najcięż- h~'', która porusza różne problemy z darczej Polski, doceniając rolę kobiety w życiu
mione. Komunikacja - przedstawiają- szych nawet warunkach praccwać, n dziedziny samokształcenia.
spółdzielc21ym, stawia ją w pierwszyc:1 szere·
ca obraz ruin w 1945 ro!;u - dzisiaj samym załamywa11iem rąk i biaclole.
,
. .
gach pionierskich w zdobywaniu zaufania mas
już pmwie, że normalnie działa ..Może :_::cm nad CY'Żkin' łosen PSL-u nic !;ię
Orgamzo:vamc
hibhotck ,P 0 . ~e- i wychowywania przyszłych pokoleń w ~li.:c:1u
najwolniej dźwiga się rolnictwo, ponic- nie wylm~esze,
\ :Jc.r·.h. l\lm:cc;..: nam P;rżysyłac _P~e~ią- społdzielczym. Specjalnie spółdzielczobć wie·
waż wyrwy hodowlane, poczynione
Zalecamy nasz~·m Sekr.jom - na o- uz~, '1 111 }'. 1 \ \ a~1 '':')'Slemy _ksiązkI, z czarsko-jajczarska docenia rolę kobiety w ży·
prze wojnę, potrzebują czasu nn zale- lJcs do marca: Zamawlnme u nas w · i.zicdzin, Ja,ne \.'as mteresuJą.
ciu spółdzielczym, jako tej, poprzez której rę·
czenie, 1 w tej dzie<lzmic jednak prucn \'\ :uszawie wykhdów uczelni lj.orcs-\
ce przechodzi najważniejszy produkt do p rze·
człowieka zacier rany wojenne.
podencyjnej, p~·zerahia,nie tych kurSzczęść Boże w pracy!
tworów mleczanko-jajczarskich. S\\iat.!oma po·
życi kulturulno-oświatowe rozw1JU
stawa kobi.aty, to gwarancja rozwo1u spółu-1~1·
się prawie jak przed wojną. Nic <lziwCZOSCI.
Scisła współpraca świata m~sluego Z(I
nego, skoro wojna nie stanówila zasad- R. FIJAŁKOWSKI
światem kobiecym w zakresie spółdziclc.!.:ści,
niczej przerwy w pracy lmlturalnej, a
to zapewnienie jej trwałości rozwojowej we
nawet oświatowej - rozwijały się one
wszystkich jej przejawach.
w podziemiu, rozkwitały najwzmoślejCo trzeba zrobić, aby współpracę tę pogł~lić
szymi barwami patriotyzmu i polskoO
i nadać jej właściwy kierunek? Py,anie to
śc1, oczywiście na skalę mniejszą zamusi postawić sobie każdy społdzielca, klvi y
równo gdy chodzi O ilość czytelników,
. Poniżej drukujemy <irtykuł o ubezpieZ niektórych stron dają się słyszeć głosy prze· chce rozwoju trwałego ruchu spółdzielcze~o.
jak i ilość uczni. Ale właśnie że dzisia~
czeniach od ognia jako dyskusyjny. .
ciw przymusowi ubezpieczema. Prawie cały kraj
Nie je~t to znowu sprawa taka pro$ta,
żadna uczelnfr. nic lllOŻO skarżyć siQ na
.znana .ch~opo.m na tereoie b„ Kongresówki od jest przez wojnę znbzczony, wszędzie widzi się
Kobieta wiejska, spychana cią!!ie do roli siły
1el dz
t1
I t
k. 1924 w Mało ruiny lub pogorzeliska, Brak pomieszczeń dla
0 d
brak uczni. Minusem w tym dziale JlrU- polsce
w u . iesią rnw a a
~o ~tnstytucJa
.
· I d · · ·
t h
k h p 1 1_ robocz.eJ' w gospodarstwie domo\vy~, 1.e., P · ~ 1 b. Kresach \Xlschodn1ci)
ubezu zi 1 rnwentarza. w1
w yc warun ac
o s11oa
L• u ~ - ~
cy - to b~·ak sz_coł, profesora\' 1 g~o- pieczeń rzeczowych - przede wszyotkim zaś bu· nie mote sobie pozwolić, aby jakiekolwiek gos· wu częstokroć decyzji w sprawac:1 go.spodar•
dowc pcllSJe nauczycielslue, wµłyWUJ}ł- dowli od ognia - rozszerzy niedługo swą dzla· podarstwo zniszczone na skutek pożaru losowe- czych, sił" rzeczy ma za sob1t du;<c: zalq,jbfc"
ce w zastraszający sposób nu ucieczk~ łalność na całą ~olskę w myś.l projektu prz~j~- go nie było odbudowane. w tym celu m u s i z niektórych dziedzin życia 11os1nod<i rczenn, "
· 1sInego.
·
·eg
tet Ekon 1czny Rady Mim być ubezpieczone, i to n a kw o tę d os ta„... ...
od zawo d u nauczycie
t
? przez K
:orni .
om
.
· .
.
straw. Jest mą Powszechny Zakład Ubezp1eczen: t e c z n ą. N"te może to już za l eżeć od dobre.j tym samym i spółdzielczości. i i..-.~i"• l<! • 1·ch
Spra.wa powyzsza ~~czy . się z na~z~ Wzajemnych (P. z. U. W.). spadkobierca. „To· w?li. właściciela czy też stop11ia jego uświado- a są to przeważnie jednostki iudywiC:t::ilnic sil·
sytuacją na rynku p1emęzny111. Mun warzystwa Ogniowego" z 1817 roku i „Dyrekcji m~ema społ~c~no-gospoda~czego„ W grę bo· ne, wywalczyło sobie pozycję socjalmi w walce
ster Skarbu walczy z inflacją, ni chcąc Ubezpieczeń" z 1843 roku,
. wiem wchodzi rnteres publiczny, mteres ogólno· o odbudowę gospodarczą Polski.
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Nic chodzi tu o jednostki. Chocbi tu o ma•
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zachodziła pewnego rodzaju walka. Walka po·
rze asowame u noscn ze wsc o µ t z cen
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. In- lub z. U, W. (w Poznaniu] a prywatnymi, bę- iu:c!ę .ta ą, ze me ma 1uz n1~ zie :v ~ sce u . <. tyw, wydobywający się i da1ący znać o ~ą·
nym, bo pr~cc1ez nie _o to _c!iod~J, aby dąeymi najczęściej domeną wpływów kapitału noo~I iedn.oro~nei. kulturalnie st~Ją~eJ na wy- bie poprzez czynne działanie wszystkie.i warstw
wydruko. wac Jeszcze ~O nuhardow zł., zagranicznego. W obronie ostatnich stały zaw- s?lum ~o~ko.mie. Naweht
Poznąn~k 1 1'.1 spotk)'.kh społecznych, wszystklc)i komórek życia zbi ro•
0
ale chodzi o to aby p1· Jnd· t 1 · ł ze rządy mocarstw Polska musiała godzić się się osa m ow ze wsc 0 li na por11em1u ie
.
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. en eł Z Cl nua s
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b g. k . ł kt.
·1 • · · gospodarstwach. W tych warunkach nie można wego z uwzględnlemem udziału luu111 0 koi-.iet
pokrycie. Nasz budzct ratowały do- na dpe~iedr~C:Ję obce 0 a~i 1abu,I orjyb w :tas1ci;vi.e I liczyć na dobrowolne ubezpieczenie wszystkich wiejskich
'
.
.
. <l
UNRI.lA w zie zime u ezp 1eczen y na cze e m.e1· ' b
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:l ' l szy: czerpał zyski a niewiele dawał.· Rodzime i 'ez wy1ąt u
u ~wu. resz~ą .wo ~c p1eureguZważ wsz' że s óldzl 1 '
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tc··az gdy one SIP koncz>i uasza svln·v·t
kłady również liczyły wyłącznie ną lowanych warunkow nawet sw1atle1szemu czło-,
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ja fiuansO\\'U wyglądać będzie dość po- zyski, nie poczuwając się do żadnej misji spo-1 wie ~ m~ a wo ;esic ·;~~r o c .P ane1 o
. . '
P mnia em, ?pt.era się prze.
·
,
.
'
.
.
ł
·
Tote"
chłop
polski'
mało
ich
7aznał
ubezp1eczema
budowli
coz
dopiero
chłopu
wazme
na
wytworze
r'1k
kobiecych
lnl
"
Sł·~
1
wazme me mmeJ iczymy zarowno na eczne1.
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pożyczid zagraniczne J·ak ' nu IJOdnic- g~yż. te zak~ady .raczej gardilły chłop11m w_y· f:bet~z~c::u b~ł ~z:dko:cią. o es a, g zie ana - drob, 1a1a) -. zrozumialyni jest, że \vydział
• ,
'
bieraiąc sobie na1Hustąze ryzyka do ubezpie·
.Mleczarsko-Ja)c7arski Społem" · rzede wsz
siemc się <lulsze gospodarcze kraju, czenia· nutomiast publiczne zakłady głównie na
Jali:o dowód, że cliłop nie uprzykrzył sobie elki
b.
'd. · "
'· P
ykh,re pozwoli mun na eksport i uzyska- chłopi~ się opie;ały, nie mogąc ;ve właściwy przy~usu ubezpieczenia, służyć może fakt na·
. m . iorąc po uwagę ddb.udowę ~am~··zi.-.<lu
nie tą drogą dewiz czy potrzebnych SU- sposób wy.rów~ac sw.ego ryzyka: Wiadom? prz~- stępu1ący. Usta":'a p~zwalała na wprowa.dzenie sp~łdzielczego i. ~aufani~ wsi do społJzielczo·
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cie, że do wza1emne1 pomocy, 1aką pnrnG {a\.l a przym1;1su ubezp1_e~zen rolnych (plonó~, mwen· sc1 mleczarsko-1a1czar~k1ej, stawia nil koLkty
sobą ubezpieczenie, wszyscy powinni być powo·· ta~z~ 1. rucho~osc1) tylko ~a podstawie uchwał wiejskie.
łani, a tymczasem lepi;ze ryzyka szły do pry- GC)mtkow p~w1~towyc~. Otoż w końcu 1938 r.
Nie .
.
.
watnych towarzyslw, słabsze <lo publicznych.
było 46 pow1atow, gdzie .t-:n. ~ri:yi;i~s do~rowal. 1est to pusta kok1etena. Jest Io dobrze
Wojna l zarządzenia !łząd? p~~oży~y. kres n!e został ~c!nvalony. Dz1sia1 !est 1~,1 8~ 1. .gdyby obmyslany krok naprzód. Jest to \daściwe potym stosunkom, Za gramcę me po1dą JUZ po!- me trudnosc1 powo1enne, mozna hczyc 1z pra- stawienie sprawy Jest
d
I- .
skie składki ubeipleczeniowe Btldą one zbie· - wie wszystkie powiaty mi:iłyby przymus rolny kló
.
'
.10 0 szu .ame sei ... a,
r~ne przez Powszechny Z~kład Ubezpieczeń dobro~volnie wprowadzony. Na czele tego działu ł· :e .swmrn pul~e'.11 będzie pobudzało do d:<.ia·
Wz~jem.nych na u~ytek. wł!ls_ncgo społeczeńst.wa . ubez~1eczeń P. ~· U. W. st:ił znan">'. d~~ałacz lu- am~ mny~h, mme1 czułych na ruchy spo k czue.
Niekto~zy. woleliby w1~z1ec copra\~da pµbh~z- do~], a w czasie ok11p~cj1 brała 1ak1s c:m; uNie oboiętnym jest dla spółdziclczo{ci mle·
nc, ale me 1eden, lecz kilka zakładow ubczp1e- dział w pracach tych s. p. Irena Kosmowska. ~Taul-o · ·
k. .
.
.
czeń, tak zwanych regionalnych, a więc w War- Była to ostatnia Jej praca dla Polski.
, ' ·Jaiczar~ IeJ, . Ja.k będzie po~!av. ic na
szawle, Kra~o.wie, Poznaniu, . Wr~cław!u .it.d
Wracając do społecznej roli, jaką pełni Po- sprawa ho~o~h d:obm 1 :ogaciżny - a duszą
~hłop. i;iol.sk1 Jednak dobrze się. onentu1_e, ze w wszechny Za~ład l.Jbezpieczeń Wzajemnych dla t~go wsi;ys~kteao Jest kob1eta•gospodyni.
członkow.
Jednos.ci ~tła! Oczkiem w głowie nasze i są ~e- swych ubezpieczonych, nie można nie ws poDobrz.: postawion h d i dr , , . .
.
~
raz Ziemie Odzyskane - czy zakład ubezp1e- mnieć o akcji prewencyjnej mającej na celu
. a 0 ow a
o~.a 1 10.t!aciz·
Czego !>podziewamy si lJO p6;yszłyrn c~eń regionalny, (jeden !ub dw~) ~la tych. ziem, zapobieganie lub zmniejszani~ szkód, zwłaszcza ny. - to gwaranci a ~obrze ro~~inię~"j spół·
roku'? \Vybory maj i} nam lH'Z)'lllC'~l' nie ~party na sile całe) P~l1k1, m~ bę~zie ku- ogniowych, przez organizowanie planowej po- dz.ielczo~~l mleczarsko-1afctarskie1. C'.icdz• w
stabilizację, czy przyniosą _ niedługo _lał f~nansowo?, Czy osa.dmcy sami. sobie. będą mocy dla straży ogniowych, propagandę racjo-1 te1 chw1h o to, by wciągnąć do tej akcji \llizś,
mogh zabezpieczyc opiekę ubezp1eczcmową? nalnego budownictwa ogniotrwałego zakładanie by przekonać producent
1
.. ·
J·uż, a przekonamy się.1
Jeżeli Rząd ustanowił dla tych ziem Daninę, to . betoniarni, zaopatrywanie osiedli' w studnie \<>·· . d
'łd ·' 1 .. a o. ce owo.ci prz1u~Ll.czv1ny
z·
e
I'Ol{
19
/
1>1·zy111"csi"e
Iltllll
dl
. · 1. mne,
.
· potyczek ulgowych na -zema
o spo
zie 111 1 jakie on z tc"o
J
, •
'±
a t e~o, 1'ż , m ~ s z ą .1-,orzys t a c· z pomoc· . JM '.I - ' artczyisbc
a 1{C)ę
.
.
" l:<>d
"' "· ie
zawarcie t\·aktatu pokOjO\Vego z Ni~m- cler~y. K1edys odwdzięczą się nam z wielką odbudowę po pożarach masowych itd. W tej miał l<orzy$c1.
cami, a tym samym upra ,\'Omocnicnie nawiązką, ale wtedy, gd_v .stai;ą na wb snvch r; - dziedzinie pracować moź1i z pożytkiem dla kraZ chwilą, gdy w szeregach spółdzielczoćci
naszych granic zachodnich, że istnic- gach. Podobne trudnosc1 miałhI zakład reg10- ju tylko wielka i zasobna instytucja ubezpie- znajd . 7d
I . . d
.
.
nnlny na w1chodzle lub w Kle eckiem, gdzie czeniowa jaką jest P. z. U. W. który program
ą się ~ rowe mora me JC nostk1, wy:;umę•
jące tarcia n1iędzy Anglosasmni a Zw. wprost ra~ą świecą paąy zniszc~eń woie:inych I swoich ~rac może ustalić na ~zerokiej płasz- te .poprzez gromady na czołowe placó\,ki si;oiRadzieckinl zostaną wyrównane, co n~ przyczołkach most?wych. Dopu·ro wy rov: n" · czyźnie w skali ogólnoplskiej.
dz1elcze, sprawa ta nabierze więu:szego rozma·
przyczyni się <lo odprężenin nie tylko me ryzyk ubezpieczemowych na całym obszarze
p z U W .„ " .
k Wł d e jego chu i zrozumienia
'w1'atO"'ei:zo, ale odbI·J·e s1·ę cłodat111·0 i· Rzeozypospolitej dn w wyniku ko•·zy&ci c~ h::m,, . . . . . . m_ Pf rakcu!e na. zys . . a łz t
.
.
S
„ ~
.
kra. owi.
1 pracownicy są un c1onanuszam1
p a ny_m1
By móc decydpwać _ trzeba uczestui ~ ć
Stosunkach
as
h
e
•11ętr·
11
h
Nl.
lk
I
1
ł
d
.
.
według
ustalonych
przez
Rząd
norm
uposaze.
b
.
C' Y I
W Ile zyc
W ' \.\
.I. yc ·
1e ty o rnntro a w a z'y państwowe1 1 czyn·
.
h k :
.
.., .
.
SI b aze Y uczestmczyc, - trzeba być c'-łonłi.i·
,m
społeczne"o nad 1"ednvm "akładem ,· est ła- mo~vyc ' a. c1onanu~zy w o„o 1e me ma.
tar - (b
· •
ł
.
'" - .
Je z; el1· t el·a z chodzi" o 11asze Str·on - I' lnika
· •
t"
lk
k
t
'
d„
.
.
t
.
Panstwa
me
uczestmczy
w
dochodach
Zakładu.
Y m1ec prawo g osu). .M.:iiąc ~hs - ma s;ę
· two 1· I.:' k J·e .IO]Ji'et
tyni Str
w1e1sza, n 1e y o osz
a mm1s racy1ne są K . .
.
b'
d
'k'
.
d
IllC
ue C
n.
w
on- mniejaze, gdyź jest tylko 1jeden
zarząd centra!- ! toz więc ~o. iera na. wyz I po ure~~ 1owamu p1 awo o samostano\lliC'nia o swdc:1 spr11wac:1.
1 pok:Y7 11
nictwie.
ny zamiast kilku, ale i sama
jedne·
O tym musi
gospodym i
Rok ubiegły był rokiem prac orga- go zakładu jest bardziej jednolita i sprężysta , nyc . 1 ~a yr~wen~Ję . 0 ieraią ~am1. u ej,13
gcspodarz 0 ile nie chcą by w przysz; 0 : ci kto
lno- podlega bowiem ,. edne1' dyrektywie wedłu"8 z 8"ó- czem. g yz. u ezp1eczema ~ąb \~zaiem~e.
. .. .
kt : kt
.
'
' .
• ~d
nl-zacyJ'nych dla PSL, u \"' "zcz.eao'
0
„ p 1anu.
j U. . W.
sposo b, ze . w miarę
moz·
mny,
os,
o me zna stos1:n.rnw wsi, c.;;y·
. S k . d . - ~
ry o k re.śl one„o
. czym
. . to w ten
ł
.
d
ŚCI, g d y Ch Od Zl O e CJe, oprnro W UWszystkie budowle (prócz fabrycznych i pań- nosc1 zi;ime1sza opaty .za u ezptec.z~me, a ~ y dowal o sprawach waiowych, 0 sprawac'.i, ma·
biegłyn1 roku 19L!u zaczęłyśmy je orga- ~twowyQh) będą podlegać przymusowi ubezpie· zachhodz 1 pottrzkeba,dub~ziela łudnosci dspec1al- jącyoh docydującv wpl}w nil całokazta11 go1
.
' 1· rozpoc::ę ł ysmy
•
· na t ereme
· ca ł ei· p o1s k'1. Dl a c hł o pow
• z uyc
e 'ł1e rryzysu
arczego,
· .
n1zowac
prace na d od - czema
kt. ut g.k I a d w db
.
. gospo
.
. p z ~podarki. państwowej.
.
nku
OIJ:ek1·
nad
dzi"eckien1,
l'tll"SÓ~"
woi·
ewództw
centralnych,
b.
wschodnich
i połu·
ad ~rol'łzeb o 'f'k1 się nkał zdyck1u Ws\, I . h.
W
.
.
.ł 1
. d . I
.
Cl
·' d mowyc
·
h - t o me
· nowc„o;
" przymus 1m
· me
. d o- U w. u zie 1 om
s a e . . w . a tac
wspo O{ powie z1a nośc1 za Io,
. •
l t ł
."
. 1 aty
k
ł
. zrozum1emu
.
z d rowia, pracy samo {SZ a cemowo-o- kuczał, gdyż rozumieli jego potrzebę. Część 1936-:- 1939 . n~ og~1ną wotę 17 m1 11onow z o- co się dzieie
w Paiistwie, oho\\ iązkiem każdej
światowej i kursów fachowych-gospo- tych chłppów przeszła na Ziemie Odzyskane i tych 1 udzte!ił pozyczek 1?-~ ogniotrwałą odbu- gospodyni wiejskiej jest należenie <lo spółJziel·
·
· .L
•
•
b
dowę w sumie ponad 4 miliony złotych. W lal
, .
.
t am ~arzą d z~me
d arczyc h ,
o P.rzy~us1e u„ęzptec~e ma u·
h
_
b i;t ł kł dk
d
ł
_ ni m eczarsko-1a1cza~·sldq.
·
!łowh od ognia pn:y1mą. Jako rzecz scb1e zn:ina: tac. 1920 . 1926 . 0 n Y s a ę 0 1•000 z .su
W
d
.
ł
ul
_
,
,
.
Dzisiaj, mimo iż okres znnowy Ct..1 \\' 1ęr;
· e ·1 , na pe,~~ n o b q·:.! ą u ...d ~1· ~ 1nc. '.·: ~·1"l.'ir11c
· . . ·,n 1
, my
ubezp1cczema
z 6,71 zł na 4,92 zł. To 1est
Y z1aJ
""ec,_arsko-J:qczarski
„Spcłcm",
~ ł . .
.
„ćl
r:.
• • .
•
ł
sprzyjałhy tego l'O {~Z'.ljll pracy p og r:- autcchlonom, że „nie strasz:iy ta ki dj 1 !wł i ~- w a~rue wzaiemnc" ·
cncąc unost11pmc 1ak mqszcrszym warstwom
biającej i apol:tyc-·'nej, to jednak. po- kiego imlują". Co innego chłop pozn:1ń~ki , któ. Do takiej roli~ takiej misji społecznej nigdy I należenie do spółdzielczości w n :i j b'.l~szycil
nicważ nasze co aktywniejsze koh~ety ry tego przymus~ nie zna. I w 1-·
nie poc.zuwały się pry~a~ne towar~ystw11 ubez- I dniach orga ni ;;uje sp~cj aluą kcmó.kę organiza·
.
.
l d
l' t
przemówię do mego jako do obywatela Pań- pieczemowe, tymbardz1e1 zagra111czne. Krok
d .
kl . . b J . .
. . .
w.:::iągmęte z os ta Y O prncy po 1 yrz slwa, oby.wa.tela od dawna _zn<in~ ~o , C' •.
R.ządu ~v ki~runku .uzdrow!eni;i. gospodarki ube~- cyi~ą, ~a. a~iem · · ?:e1 ~. ~ 1 ~ za_zn:i~<;.mia. 1 ~
ncj, przedwyborcźcj, szerokie rzesze uświadomiema narodowego 1 społeczno-gospo-1 p1e.:zen10we1 bę~z1~ pr~yięty i;irzez społeczen- kobiet w1e1s.k1.ch z d~iahlno~c1ą SfołJ;i1ilo.io~c1
ną:;zych członkiń, jakkolwiek mogłyby darczej!o.
stwo ze zrozum1emem 1 uz11amem,
mleozarako·1a1czarsluej.
,

•

IOWC~W. .
. .
.
Najgorzej w bilansIC za rok uL1egl)
przedstawia się życie DO!lot) :zHe w lorajedneJ· strun • dziululność llOdJ·u.
.
. Y.
,
,
ziemnych orgamzaCyJ NSl, \VIN czy
innych tloukow nie tyll·o nic ustaje, ale
nabiera _n_a sµe. /, drugiej strón~ rztlcane oskarzema na nasze Stronmcl wo 0
,,
.
.
ł ą~znosc
z i)'lll ~uelega~J~)'lll podz1c~1LI11 .wzmaga działulnosc władz bezp1eczc~stwa w stosunku do naszych

z

J

I

I

działalność

odehk~dowan

I

o;i,

pkb~ztó:-V adm~ms~racr-

pamiętać każda

z-

każdy

1

l.

1

Str.

Clił.OPSKI SZTANDAR

&

Nr 1

--------------------------------------,
----Od Redakcji
Wiadomości rozne
W
z

List z terenu

I

HIGIENA

Ludzie, żyjący na wsi, mają oczy i uszy o·
twa rte na wszystko. Interesują się polityką.
nowymi wynalazkami i literaturą. Do zagadnien
Polski Czerwony Krzyż podjął dziażycia codziennego podchodzą praktycznie. Zda·
\H.łohy się, że dla wielu ludzi, pomijając śro· łalność w dziedzinie
lecznictwa spodowi~k.o , funkcja liczenia pieniędzy jest waż· łecznego, przez
zorganizowanie przyna o tyle, jaką sumą ktoś obraca. Otóż nie na·
v.t:t czynność liczenia pieniędzy bez względu na ehodni i ambulatorium.
W roku 1946 placówki s.anibrne
to czy ~ą one naszą, czy cu•dzą własnością , za·
kPakowskiego okręgu PCK ndziefly
c:iekawia chłopa z punktu hi!lieny.
·
Oto co pisze do nas kol. Jekielek Wojciech pomocy leczniczej i sanitarnej w 27.738
Osieka k. Oswięcimia:
· wypadkach. Dzięki akcji PCK znpe" ·

dzisiaj pisze w prasie na
różne. tematy, a pomija się może najważniejszy - higienę. Możliwe, że są
inne tematy ważniejsze, ale poni~waż
my chcemy być narodem silnym, to
przede wszystkim musimy być naro·
dem czystym i zdrowym. Weźmy pod
uwagę, ile .może ro.z.nieść się zaraz·
ków gruźliczych i innych przy liczeniu
pieniędzy. Ponieważ pieniądze są na·
ogół mało szanowane, szybko ulegają
zniszczeniu i przy segregowaniu ich
zlepiają się, - chcąc pieniądze przeliczyć przy kupnie lub sprzedaży, musimy ~ciekać się do zwilżania palców,
ale, ni!!stety, rzadko uciekamy się do
.;;w1lżan1a palców o gąbkę (przecież
nie wszędzie ją znajdziemy), wobec
tego poprostu, śliniąc pal'ec, liczymy
pieniądze, które przeszły przez ileż
rąk i ileż zarazków gruźliczych mogą
w sobie posiadać przez takie właśnie
liczenie. Ktoś ostr\ożniejszy, licząc
banknoty, oszczędza siebie, plujttc
bezpośrednio na palec, ale czyż wszy·
scy są tak ostrożni i przewidujący?
Więc ja niechcąc być gołosłownym
i zamiast tylko złe:> krytykować, podam

związku
częstymi zapytaniami
w ogólnej ilości 44.728 kg naszych czytelmKów w sp:i;awach gosFabryki owocowo-warzywne przetworzyły: podarskich, postanowiliśmy otw01;zyć
marmolady 25.158 kg., pulpy owocowej 6542
kg„ jarzyn suszonych 7.572 kg., pulpy warzyw· dział porad praktycznych. Poza udzienej 21..000 kg., oraz kapusty kiszonej 402.938 kg„ laniem odpowiedzi, porady będą podaczyły mięsa świeżego

AMBULATORIUM
I PRZYCHODNIA P.C.K.

„Dużo się

e

uiona została pomoc wszystkich, którzy nie mogą sobie pozwolić na ponoszenie kosztów leczenia prywatnego.
Dla
skoncentrowania wszystkich
dotychczasowych ambulatoriów PCK
w Krakowie została otwarta Centralna
Przychodnia Lecznicza okręgu PCK.
\V przychodni zostały urządzone oddziały chorób wewnętrznych, nerwowych, kobiecych, oczu, nosa, gardła, uszu, dziecięcyc_i, poza tym g,_abinety dla
elektroterapii, pracownie analityczno bakteriologiczne, poradnie dla matek i
dziecka. Z przychodni korzystać mogą
prócz podopiecznych PCK wszyscy,
którzy wykażą niemożnośq ponoszenia
kuracji z własnych funduszów.
Przychodnia obsłużyć może 300 osób dziennie.

PRODUKC.lA PRZEMVSl.U
KONSERWOWEGO

wały

OBECNY STAN RZEMIOSŁA
W POLSCE
Rzemiosło polskie poniosło w ostatniej wojnie ogromne straty. Porównując obecne dane statystyczne Biuletyn informacyjny Min. Przemysłu nr
34), dotyczące ilości warsztatów rzemieślniczych, stanu za trudnienia ora /,
wartości produkcji ze stanem przedwojennym (np. z r. 1938) i określając
stan z r. 1938 liczbą 100, zauważymy,
iz stan obecny wahac się będzie w granicach od 30 do 40. Ogólna ilość
warsztatów rzemieślniczych wynosi w
chwili obecnej 115.728, podczas gdy w
roku 1938 wynosiła 558.189.
Branże
Ilość. warsztatów
r. 1938 r. 1946
około

1) włókiennicza
. 2 )). skórzana
3 budowfana
4) spożywcza
5' metalowa
6) drzewna
1
7) usług osob.
8 )pap.-poligraf.

150.742
123.707
. 73.144
66.486
64.528
61.9~6

17.236

19.123
21.357
9.4313
24.063
21.808
10.806
6.907
2.22~

Północne Zjedn. Przemysłu Konserwowego
Ogółem • • 558.189
115.728
wyprodukowało w listopadzie ogółem 117.827
kg. 'p rzetworów rybnych, z czego na ryby węOpierając sję na niekompletnych dadwne morskie i słodkowodne przypada 39.743 nych z 14 województw ocenia się ogólkg„ na ryby solone 50.878 kg., na konserwy z n~ wartoć produkcJ·i teg
· na
ryb morskich i słodkowodnych około 18.000 kg.,
'!
•
. .
,
oroczneJ
oraz na ryby świeże czyszczone 9.156 kg. Li· około 160 mil1ardow złotych, co wynostopad był wyjątkowo trudny dla fabryk w su- si mniej więcej czwartą część pro<lukrowiec. r)'.bny. J:?uża _i~oś~ dni sztormowych w cji rzemiosła przed wojną.
tym miesiąc~ u.memozhwiła regularne połowy,
Liczba zatrudnionych
· 'I
a co za tym idzie słabe były dostawy ryby kra.
. "
w rze1!11os e
jowej . Zawiódł również import ryby, który zo· sięga obecme 00% stanu przedwojennestał dopiero wznowiony w pierwszych dniach go; (dane z r. l9j8) wynosiła _
grudnia .b. r. .
.
.
1.300.000 ośób, obecnie tylko 312.000.
_W dziale mięsnym fabryki P.ZPK - Reion
Cyfry te mówią J. ak wielka rol
t ·
ft. swoją skrÓmną radę, dziwiąc się, Połnocny
- wytworzyły: wędlm 12.167 kg„
.
. .
.
. . a w eJ
wyrobów peklowanych - 5.536 kg., tłuszczy dz1edz1me stoi przed młodz1ezą chłopże nikt' dotąd temu nie zapob.iegł.
świeżych i topionych 5.254 kg., oraz des.tar· ską.
I tu następuje opis zwilżacza,

skon·
struowanego na tej samej zasadzie, na
jakiej skonstruowano wieczne pióra z
tą różnicą, · że zamiast atramentu w
zbiorniku mieści się woda, która zwilża umieszczoną poniżej gąbkę. Uwa·
żarny, że jest to bezwzględnie higieniczne, gdyż stanowi osobistą własność
każdego, kto ma do czynienia z liczeniem pieniędzy.

I

że ...

Czy wiecie
Czy w1ec1e, że północnym' prowinc:jom Indii
grozi ~pidemia cholery.
·

łuże

nową Bibliotekę Publiczną.

otworzono

Od-

dział ten posiada narazie 500 tomów książek

powieściowy.eh dla młodzieży o treści popular·
X
Czy wieci€, że mamy u nas czterech stypen- no·na11kowe1.
dystów Albańczyków, którzy są studentami
X
krakowskimi, dwóch z nich jest studentami Akad~mi Górniczej, a dwóch Politechniki.
..Czy wiecie, .że we. wrze~niu korzystało z akX
~Ji Pomocy Zimo~eJ ogółem 140 tysięcy dzieci
Czy wiecie, że w Gdyni na przedmieściu Ob· 1 przeszło 252 tysiące dorosłych.

wiadomości

na czasie dla roini-

ków.
R. M. G. Dąbrowa. W wypadku
nóg u zwierząt, natycfimiast lekko nacierać śniegiem odmro-.
żone 1niejsce. Następnie smarować wazelmą, można olejem lnianym lub oliwą jadalną. Te same wbiegi stosować
przy odmrożeniach uszu, strzyków,
grzebień u ptaków itp.
2. P. S. R. Krzyzka. Dla wzmocnienia żyta na wiosnę najlepiej zaSltosować
100 kg saletrzaku lub około 130 kg saletry sodowej na 1 ha.
~
3. P. H. B. Piotrkowice. Drzewa
spryskiwać można
również zimą do
czasu nabrzmienia pąków. Do opryskiwania użyć karbolineum sadownicze
lub lOO/o ciecz bordoską, jeśli chodzi o
jabłoń i gruszę. Do śliw, wiśni, czeresni użyć słabszą ciecz bordońską, 50;0•
Drzewa opryskiwać w końcu lutego i z
początkiem marca .
' P. A.W. Helenów. Przeciw mączniakow~ są różne środki chemicw.Q.
więc 1) Karbolina DKM 70/ó
~) Ciecz bordońska 40;0
~) Ciecz kalifornijska go;0
4) Siarczan żelaza 100/o
5) na 100 l. wodv, 5 kg soli kuchennej·
.;
•
6.-8 kg wapna, 1,5 kg szkła wodnego, 1 kg substancji kreszytowej.
6) Kwas solny.
Ś dk1·
, ro . te należy stosować do opry·
sikow znnowych.
Jednemu Z Haczo,wa. 'Niestety nic
Panu nie możemy pomóc w te1· spra•
.
wi~ ..P. K.. O. ~ypła~a dawne oszczędn<?SCl. Pozyczk1 moze kiedyś będą re· ·
ahzowane na razie nic nam o tym nie
wiadomo.
L

odmro:'~enia

GOSPODARSTWO W STYCZNW
~~łócić koniczynę, lucernę.
Spraw·
dz1c kopce z warzywami. W końcu
m1esi~ca zakładać pierwsze inspekty
pod siew kapust, sałaty, rzodkiewki. W
sadach oczyszczać drzewa. Obliczyć
stan pasz, by na przednówku nie zbrakło. Koniczynę i lucernę mieszać ze
słomą. Pasz treściwych wydzielać, n10tylkowe dawać. tylko krowom młodzie
ży i koniom. W tym miesiącu kryć
krowy. Dbać o spokój pszczół w ulach.

......„ ...............„--------------------,------~------~--, ____________..;.______________________
MINISTERSTWO PRZEMYSŁU

KALEN DARZ LUDOW CA

CENTRALA ZBYTU MASZYN ROLNICZYCH
Lódź,

NA ROK 1947

Piotrkowska 109

WYDAWNICTWO CHŁOPSKIEJ SPótDZIELNJ WYDAWNICZEJ
wyszedł z druku - zawiera bogatą treść: porad gospodarskich
na cały rok - artykułów fachowo-rolniczyc h, społeczno-go·
spodarczych i oświatowych, pisanych przez. wybitnych uczo·

Adres telegr. „CEMAROL" - tel~fony 172-79 i 224-60
dostarcz a z Fabryk Państwowych za pośrednictwem
pt;l<fztdni i uprawnionych kupców prywatnych Maszyny i Narzędzia Roloraz Wozy Gospodarskie i Koła Zapasowe - FRANCO stacja odbioru kolei normalnotorowej.

.la ~1.c, Części Płużne, Zęby Sprężynowe

Na sezon

bieżący

polecamy do

wysyłki:

Młocarnie Szerokomłotne
~owniki,

.W1zystkie maszyny i

i inne, Kieraty różnych typów, Sieczkarnie,
Wialnie, Parniki i inne maszyny rolnicze.
narzędzia

dostarczamy po<l gwarancjl} za
wyrobów..

łość

jakość

śru·

i trwa-

.Własna sprzedaż

detaliczna odbywa się w naszych Punktach Sprzedaży
przy .Fabrykach oraz we własnych hurtowniach w POZNANIU, ul. Wielko- ,
polska 29 i w BYDGOSZCZY, ul. Mickiewicza 3.
Na żądanie wysyłamy szczegółowe oferty i cenniki.
Komitet Wykonawczy

Wysyłka Kalendarza po wpłaceniu należności na konto cze--

kowe PKO Nr 1-4000, lub za zaliczeniem pocztowym.
Kalendarz do nabycia we wszystkich księgarniach.

5408k

'
:Wydawca: Naczelny

nych i działaczy.
'
Kalcnda~z Ludowca będzie na cały rok naflepszym doradcą
dla rolmka w polu, oborze, sadzie- i pasiece oraz przewodni·
kiem dla każdego działacza społecznego.
Cena Kalendarza przy objętości 328 stron - wynosi 200 zł.
P.rzy zamówieniach zbiorowych zniżki:
10 2.0 egz. - - 20!/o 21 50
25~/o
51 - too „
30Yo ponad 100 „"
40!/o
Zamówienia kierować:
Chłopska Spółdzielnia Wydawnic1 a
Warszawa, Al. Jerozolimskie 85, lub
Oddziały Chłopskiej · Spółdzielni Wydawniczej:
Łódź - Al. Kościuszki 2.7
Kielce - Partyzantów 17 ·
Gdańsk-Wrzeszcz - Parkowa 11 Katowice - Mariacka 18 II
·
Kraków - Marka 25, I p.
' ' p.

Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- - - - - - - -- Naczelny Redaktor: Jerzy Swirski
Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 m. 4, czynna w dnie powszednie od "«odz. 9 do "«odz. 14. R e'd a k cia
· rę k opisów
·
'
nie zwraca,
wynosi 20 zł. Pren·umerata zbiorowa (od 3-ch e«zemplarzy ""zwvż
na i'e.l-n
adres) =-po::-_::z;ł.-:1-;5. -=-:.-:-.--:.~-:C::.
-.,......-:--:-----n
,
""'
miesięcznie.
ena pojedyńczego
numeru 5 zł..:..,_------

Red, akcja i Administracja:
Prenumerata

miesięczna

„

Opłatę

Slrładano

---~---~ ·-----·

w drukarni Chłopskiej Spółdzielni

Wydo.wniczej -

za

prenumeratę należy

wi:łacać

na konto P.K.O. Nr

·-------- -·--B-17075

Al. Jerozolimskie 119.

1-63~.

·- -

-

..

·-

- -----~-

Tłoczono w drukarni „Czytelnik", Marszałkowska 3/5.

