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KU USPOKOJENIU
Ostatni dzień obrad sejmowych pr:iy·
nióJ dwie zaradnica:e rtstawy, Kchwalone
jednomyślnie pr21e1: w1zy1tkłe partie po·
litycsn.e. Sq to: A.MNESTIA I UCHW,4.
LENIE DEKLARACJI PRAW OBYWA·
TELSKICH.
Okres, Jaki mamy u 1o~q, u<lznaczal
ńę wybitnie p-0mieszaniem poięć,
de:i·
orientacją, co bezspornie wp(ywalo, :ie
1to1unki wewnętrime Kkładały się nienor·
malni:e. · I nic w tym nie było dziwnego.
:Wojna, okupacja niemiecka musiały po·
•osinwić ten ślad i ten osad.

W SPRAWIE KONSTYTUCJI
(z przemówienia w Sejmie)
Na wstępie choiiafuym poswiędć pa- , nie powinien powoływać insty~ucji i uchwaloną t wyczerpuJf!cO re~u!uJąca
organizacji naczelnych
rę słów sprawie formalnej i niemałego 1 podejmow1a'Ć uchwał, prze~ądzaJących zagadnienia
znaczenia.
w1\l'.dz na ten okres przejsciowy.
trwałość pewnych urządzen.

Chodzi tlili o sposób wnoszł'nfa proStoimy na ~lanow~sku, że ?i;>raco~1 ajektów ustaw i wniosków 'poselskkh. ny nowy prOJ~kt KonslylllCJJ.. ~!tm.l
BEZ OKULARóW 'lACHWY'l'U
Chodzi mianowicie o to, by posłowie ma uregulowac na stałe nasz _u~troJ --:--Projekt nasz zoslał odrzucony
z imrJ·c.h klub(·w a w szczeaólności po- winna być oddana do zaop1111owama
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\przez on11s,1ę.
sto';· ie z opozye.11 me. b.vh zaskak~wam Nara owi w ro ze g oso" arna 111 ' 10 - • Przyjęto za podstawę do 1lyskusji
pre>Jektann w ostatmm momencie.
weg?·
. .
,
, projekt złożo11y przez Klubv robotni·
1 „.: >«d (' ni:•, c::y też ;,miuna konslyNie moze Jednak Panst~i_o pozostac cze PPS i PPR.
·
Dużo naszej młodzieży,
demokratycznych na t~n _cz-as_ bez _Koustytuc.ii. Dla "~Mieliśmy możność usłyszl,nia opi11ii
zbnłlirnuconej t,u cji w państwach
1
r'óżnymi hasl.a•i, znalazło się poza obrę· od1Jyw:i ~ię ze szcz~g?lny1~~ rygorami, pełmema t:.1 -~L'.~u•. dl.a ~lL~~rmown~ ia· 0 tym projekcie ustawy kon~lylncyj
szczeg?lme ur?czysc1e.
Iy1!1czascm, o~res~_ ~1.1 zeJ~~1 ~'~e~o, .1csh chodzi
nej. Jedni wifl7:idi w nim '"'~:tknięte
1'em nonmalnego . życia S<połec:&no-obywa· omawiany proJekl do ostatniego momgam~ac.J.ę naJ''- :".~szyr~ -~iVład1. R I-· „nowe szlaki dziejowe". Inni .,h1~lorię
w1ltiego.
men.tu nie był wiadomy oo:wet człon- , - _złozylismy SWOJ pro~ek_l tymczaso- męki Narodu", „do,Yód sih' dPrhokra~
kom Komisji powołanym do opraco- WeJ ust~'''}' konstyt_ucy.1ne]. „_. dama- cji" .słuszność politvki za~nPrn:znej'', ·
f a'lit stM rzeczy nl,e 1noie trwać wania projektu ustaw.
gaJą~. ~ię, by 'Obowiązy." ala na okres tios~hienie naszych·· reform spole~z.
Vvieczorem w sobotę - rluia 1:}-"n przeJsc1mvy Konst ·tuc.1a Marcowa z
. h
wleczni~. Życie państu·owe musi dążyć
.
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ln~· . 19 >ł r
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bm. · na pos1e zemu nOmISJ_l „pecJa. eJ
„
.·
Ten entuzjazm autorów i ich. p1;z~·ja'I., ltspokojeniu i krt prawor~ądności.
rozdano c~łonke>m . Koml~J1 nroJe~t
St~nęlis_my n:1 stanowisku -:--- n~s7.yrn ·1 ciół politycznych nad projektem tej
Próbą osiqgnięcia i.eilnego i drugiego. sq Klubu Pos~ow PPS i PPR ~ m~10, ze zdamem Jedyme ~~~szn~-1~1_, _ze n_te i~rn uśtawy .~ mimowoli pasm,·<\' ą~ial~~ię
wlo:Mr.i~· !Wflzef wymienione zna11iienne e~e było p1erv-•szego czytama. pr~ystą- i P?h·z_eby uc;hw3;lan.1a ~r~e:}sc'J.uweJ usta- T; zachwytarn:i ojca na~ · jed!1.t>du[1;''l}'l1l
]esb mamy kon-1 jedynakiem który jest tak Z'LldO\vnyrn
łflChwały, któ1·e cale s-poleczeństwo pawi. pumo do obrad. .Po ~oływ,a:me s1ę rta · WY t, 0n"b-' lll')'JlleJ,
art. 13 pa,r . 2 reg11la111jnu obrad jes' styh1cję, która dotąd uzn1ml była za
' ,
.
·
:
m'lo :i ttznmt';em t zadowolemem.
nietrafne, bo w przepisie tym chodzi 1donrą, L.d <l e:nwkratyczną, za legalnie
(Dokunczenre na ·str. 2)
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. ~głoszona achwala o amnesti~ o'dnośnle nie o okres między plenarnymi posiedzeniz.mi. lecz o czasokres między sesikt tych, którzy ukrywają się w podzie- iami KRN.
Mikołajczyka
,,,Jtt, jeń w całej pełni zadowalajqca. DaSZKODLIWY POśPIECH
je ona możność powrotu do nO'rmalnego
A przecież tu chodzi o -Miiesienie
w
ustawy
konstytucyjnej. Przeprowadzożycia wszystkim tym, którzy do tej pory
no więc debatę w podkomisji i komisji.,
Przed przystapieniem do trzecieg·o czytania ustawy amnestyjnej
:i takich czy innych przyczyn pozostawali
nie dając możności rozważenia tej tak
imieniem Klubu PSL Prezes :Mikołajczyk złożył następują.ce oświadc~enie:
poza jego nawiasem. Trzeba powiedzieć zasadniczej kwestii Klubom poselskim.
Mimo odrzucenia naszych poprawek będziemy głosować z.a cało
otwarcie, że tylko ludzie rti.erozsądni nie Czy tego rodzaju zwyczaje można naścią. ustawy amnestyjnej. Ostateczny tek.st ustawy, który wychodzi z Kozwać pożytecznymi, dobrymi zwyczamisji Specjalnej Sejmu daje, zwłaszcza przy interpretacji r01.sZierzającej,
korzystają z dobrodzie,ist wa amnestii.
jami parlamentarnymi'? Czy Leg(! roo której tu wczoraj mówiono, możliwości spełnienia tych celów, które
Wszyscy ci, którzy pragną wprzęgnqć się dzaj u praca i pośpiech wychodzi na
ma spełnić ustawa amnestyjna.
w normalny bieg życia, by swoją pracq dobre pracy ustawodawczej i czy przyCel główny zaś - spokój wewnętrzny - stabilizacja stosunkó!",
przyczyniać się do odbudowy Polski, sparza powagi Sejmowi? Czy nie byzaniechanie wszelkiej akcji nielegalnej, ustanie haniebnych mordów brjł.·
łoby wskazane zapoznanie o.pinii putobójczych wśród wyniszczonego wojną i okupacją Narodu, bezpieczeń
ustawę o amnestii muszą powitać z rado- blicznej z projektem t. zw. Małej Konstwo życia i mienia obywatela - oraz dążertie do umożliwienia udziału
ścią, bowiem pozwala ona im na wyjście stytucji? Czy nie byłoby poiyteczne, by
i twórczej pracy dla Państwa, jak najszerszych l'Zesz lojalnych obywa.
z podziemia i rozpoczęcie życia na równi wypowiedr.ieli się w tej sprawie zna,wteli - był i pozostanie celem, któremt1. zawsze poświęcaliśmy nasze prag•.
cy prawa ke>nstytucyjnego ze świata
z innymi obywatelami Polslrl„
nienia i wysiłki.
·i\?
,"(!;u ·'ff
naukowego, i to różnych przekonań poZa ·czasów sanacyjnych f!a4Ele t tu w Parlamenc1e byliśmr ,~
leżeli chodzi o tę część cimnestlj, od- litycznych, nie tylko zwolennicy Blokq.
którzy zwalczali terror politycmr. stosowany wówe1.a$ nie .~ ll'"oMe
11oszqcą ,yię_
do irięźniów poli tycznycl, \Vydajc nam się. że omawianie tak zaszerokich mas Indu polskiego, a:le wobec działac~zy partii lro~cmych.
sadni<:zych zagadnień '" prasje, nawet
W okresie okupacji potępialiśmy wszystkie akty po1ifycznych :mor·
i znajdujących się w aresztt1ch śledczych, na zebraniach dyskusyjn~1 ch, może się
dów bratobójczych, które gię wówczas zda1·zały. Dawaliśmy polecenie
z przykrością musimy stwierdzić, że nie· tylko przyczynić do poglębiienia zagadnawiązywania łączności z w1uacza.ią.cą do Polski zwycięską Armią Cz,er.
uwzględnienie poprawek naszego
Klubu. nienia i do uniknięcia błędów i usterek,
woną do dalszej wspólnej walki z hitlerowskim barba1·zyńcą.
od jakich nie jest wolna żadna ludzka
powodowało, że · z amnestii nie mogą oni
Inicjowaliśmy ja~ w Moskwie pierwszą ustawę amnestyjną. i za.
praca.
biegaliśmy
o najkorzystnie.isie jej brzmienie i wykonanie. Od pierw·
o-rzystać w takim stopniu, jak ri 1•0 po.
żle się więc stało, że ustawa tak zaszych dni Rządu Jedności Narod<>wej wzywaliśmy publicznie do wyj§Cia
.ri;rawali ·w podziemiu.
sadnicza, ustawa konstytucyjna wes;>:ła
z lasów i wkroczenia na legalną drogę twórczej . pracy nad odbudową
.
pod obrady nie przez zawiadomienie o
Kraju
i ob.ięciem w trwałe posiadanie Ziem Odzyskanych.
Nie mniej ustawn o amnestii jest wiel- tym niezwykłym fakcie całej Iz.by w
Potępiając akcję nielegalną, terror i mord bratobójczy - śwfa,do
dm krokiem naprzód ku st.abilizacji i I drodze pi.e'.r wszego czytania, lecz jakby
mi, ze może on w swoich k'msekwencjach prowadzić do wyniszczenia
.
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bocznvmi
cłrzwiami w sposób rrieśmia1spo k 01enm .stosun ow wewnątrz K-ra/u. ły . " t dl'
Narodu i utraty nit.:-nodległości - zostaniemy zawsu wierni, l>Owyższym
1 WS y lwy.
zasadom, mimo t.enclem·ji 7.epclmięcia nas przez niektórych przeciwników
Chodzi tylko o to. aby zo-~tała w całej pelVOTUM NIEUFNOśCI
z tej drogi, eo się jeszcze ujawniło w wczorajszej dyskusji w tej b:bie,
'ti i jak najbaraziej uczciwie wykonano.
Przechodząc do omawiania przedłoGłosując za usta wą razem z wszystkimi Klubami tego Sejmu .Uchwalen.~e Deklaracji Praw Obywa- żonego projektu ustawy k<mstytucyjchcemy wierzyć - że to wspólne, jednomyślne głospwanłe przyczyni sit
'elskich powitać musimy z uznaniem. I je. nej muszę podkreślić zasadnicze nasze
do najkorzystniejszego dla Państwa i jego obywateli wykonania tej u~
wy, otoczenia .iej zasnbem jak najwiPkszeiro zaufat1ia i wv1·mv;vlzevia
li one będą w całej rozciąglości rPspekio· stanowis~.o do ~ego Sejmu._
.
,
. .
..
w Kraju spokoju, sta biliw,cji stosun~J""· z::F?f'Włl~"rh „ -"l·H·-<r: ".,.i,....,-i"·
Stąd te--'1; wyc1ągamv wnioski czerane " ""nczac to będzie, ze '';e • ~-'·smy na
d ł
p
•
Kl .1_
kowi zagwarantowania bezpieczeństwa życia i mienia każdego obywa·
mu ru ·wyra.z rezes naszego twu drogę praworządności, ładu i porządku poseł Mikołajczyk w swym przemówiet.ela w Polsce..
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przemą<lr.zia~yn~ d~ieckie1~1, że już W!>zy- I praw dla Narodu. ~iczymy się z wyPROJEKT POZYTYWNY
!<-rałowa. Rada N~rodo.wa. mo~e ro~- · I
~t~o rozumie i me ma zadnych słabo- i jątkowymi chwilami w życiu Pai1stwa, v.:1ąza~ ~azd'.! bezgo~l·e~mo 1 po~redmo I .Proj?kl .ust°:wy zapowia~a p~wo~a
zdajemy sobie sprawę, że te wyjątkowe ~nerai~h~~zme mzszą rn?ę n,arod0\~·~1 1 me No'.]wyzszeJ Izby Kontroli. N.1.e w1e.
. .
.
sc1.
, My me mamy a.111 OJCO\'.'sk1ego sto- momenty mogl} usprawiedliwiać na o- 1 zawi.e~ic lub '~ykluczy_c poszcz~gol- j tny z jakich pobudek i w jakiej atmosunku do te~o projektu, a01 nawet sto- kres krótki w granicach ściśle okrtślo- nych JeJ <:złonl~o~. Ot.oz wszystkie te sferze zrodziła się myśl przywrócenia
su~ku przyJiac1ela domu. Dlatego też nych przekazywanie przez Sejm w pe- up~awmema h.raJOWeJ ~a<ly r raro<lo- bytu irajwyższej Izbie Kontroli. Czy
zdjąws.zy okulary z~chwytu, gdy ~on- wien zakres władzy ustawodawczej weJ przech.od~ą wg. proJcl~tu ustawy była tu tylko troska o stworzenie nie~r?utuJemy te1~ p~·o1ekt z rzeC"zywislo- Hzą<lowi w okresie, gdy Sejm nie może konslylucyJneJ na Radę Panslwa.
zależnej instytucji, która by czuwała
sci::1, gdy podejdziemy do tegiJ tworu obradować.
Rada Pailstwowa ma więc w tej dzie·- nrnl legalnością i cele wością naszej gosd'Yóch. partii robotniczych z punktu
dzinie uprawnienia Krajowej Hady Na- podarki państwowej. Czy też może ,
-v.:1dz~ma mas chłopskich i jako praw- PODWAtANIE UPRAWNIEŃ SEJMU rodowej i Prezydium Krajowej Hady wchodziła tu w grę jakaś wypadkowa
mcy i demokraci - to uie tylko nie wi. Narodowej, przy czym od uchwał i przetargów i rozrachunków politycz.
. .
dzimy powodów do zachwytu, ale doTakie ..Jest nasze zasadn~cze sta~1ow1- zarządzci'i Prezydium Krajowej Rady nych. Nic wiemy. Zapowiedź powołania.
strzeg~my tam wady i błędy, a ponad- sko. ~le p1:agnąc .~ykazac rnaksnnu~n Narodowej przysługiw,ało odwoływanie foj i11stytucji - uwafamy za stronę doto projekt ten daje nam podstawy do dobrcJ '~·oh poszl.'smy_ na kom1~rom1s, . się do Krajowl'j Hady Narodowej, a wg. datnią lego projektu.
obaw, co do dalszego rozwoju form ~o~lząc się na ud~1eleme Hządowi Jl.rzez projektu decyzje Rady Paiistwowej są
Nie uważamy natomiast za szczęśliustrojowych w Polsce.
we rozwiązanie faktu wejścia Prezesa
SeJm. pelnomo~mctw do wydawanrn w ostateczne.
NaJ·wyższeJ· Izby Kontroli do Rady Piań. ..
PSI 'd,
ł·
\u 1- . k
wąskim zakresie dekretów z mocą usta~ i ący .v 1,1e'"n
d ..
•
•
· mozemy
· me
, . J e d na J•ze
UZASADNIE.rNIE POPRAWEK
· d stwa
·
ł
· ·
T ow
k ose pos
się zgo z1c
" PSL \\).
1
.
run ·u umoz 1w1erna oc wo ama się o
na to by to co jest istot · pr ~ Jarl·
NIE MA :NIEZAWISLOśCI
a~ Ę a- plenum Sejmu od uchwał Rady P13'n· t · ą
Zwrócę mvagę na parę kwestii, aby ment' 1 t
0
BEZ NIEUSUWALNOśCI
od~·rncony.
zost~
slwo~ve~
żi·6~ł~~~l~~~:t~:~~~z~~J
b~.j~
cel-ei~:·
PSL.
I<.Juhu
poprawki
uzasadnić
Rozdział VII projektu ustawy ustala
W!dznny więc, ze syslem ~·a~, pozorArt. .1 je~t deklaracją, która z pun- instytucji, zostało przekazane władzy
~ornie demokratyczny, p~zorme o~da- zasady wymiaru sprawiedliwości.
ktu w1dzema prawnego niczego nic wykonawczej.
Przyjęta na komisji nasza poprawka,
Mam tu na myśli stanowienie wszel- Ją~y ~vła<lz~ w r~ce ~udu, Jest dal~lu od
normuje, ani też nie ma: żadnego zwi;Fku z ustawą, która _n osi podtytuł: ,O kiego rodzaju podatków, jak również P~JęcH~ JH'awdz1weJ dcmolmic.Jl, bo- iż nie rady są niez..a1eżne w wymiarze
ustroju i zakresie działania najw~'Ż· ustalanie stanu liczebnego wojsku j ;vicn1 istotna w.ła~lza skoncentrowan~ sprawiedliwości i podlegają tylko ustaszych organów Hzeczypospolitej". Ja- zezwolenie na coroczny pobór rekruta. Jes! w rękac.h mehczn~go zes1?ołn lu?zJ. "'om, lecz sędziov•ie, nie wyczerpuje·
Art. 4, par. 1 projektu wprawdzie I n.1? l~~<lwaz~ lego tw1crdzema okohc~· całkowicie naszych postulatów w tej
kie* bowiem m?Że .mieć znaczenie i
zw1~ze~ .powo.ł~ue się w tym artykule wyłącza spod pełnomocnictw kwestie nosc, iz art. .28 ustawy o_ iiadach daJe , dziedzinie.
na ishneJące JUZ ustawodawstwo o re- rekruta, ale mówi 0 poborze rekruta, rzekomo duze komp~lenc:1c rad?n_1 te-1 Zgłosiliśmy więc do art. 25 projektu
. nie wnlmi.eniająa, czy też pomijając re!iowy.m ( planO\vame ?zla lal~o.sc1 pu- 1poprawki, domagające się, by miały;
. .
formach społecznych. . _ .
Artyku~ ten powohtJe ~1ę rowmez na I istotne elemęnty tego zagadnienia mia- b~icznrJ, kontrola dz1ał~llnosc1 orga- I moc obowiązującą art. art. 74-86 Kon1
głosowame ludowe, z dma 30 czerwca ' nowicie ustalany slan liczbowy wojska H?W. wykonawctych ), bo i~tot~ wga?- stytucji Marcowej. \V szczególności
i zezwolenie na coroczny pobór· rekru- mcma spoczywa w .. tym, ze me_ m~JI! domagamy się i będziemy się domagać
1946 r.
Nasz stosunek do referendum jest ta o czym mówi art. 5 Konstytucji Mar- one s.w.obo?y ?e~yzJ1, co ~Io. swej dzia- nieusuwalności sędziowskiej. Zdajemy
łalnosc1, ze c1ązy nad mm1 patron w sobie bowiem sprawę, że niezawisłość
cowej.
znany!
Wszelkiego rodzaju ciężai·y nakła- po~taci. Rady .Pai1stwa, nie odpowi~- sędziowska bez nieusuwalności sę~
Z t~ch wszystki~h ~zględó~1 art. 1
nas me zadowala i ~waZiamy, ze nasza dane na obywatela w fmmie po<lalków dz1ialnej przed zadnym organem pan- dziowskiej jest tylko pustym frazesem.
Trudno mi przy tej okazji pomii:ą.ć
. .
.pośrednich, czy t.eż . bezpośrednich są stwov1•ym. .
popra"';ka ?~ art. 1 Jest słuszn~.
Nasuwa się pytame, Jak w tych wa- smutną praktykę stosowaną w Mm1Dalej~ PIOJ~kt wprowad~~ 1~1esłyc~a- istotnym uprawmemem każdego szarnnkach pogodzić przepis konstytucyj- stersh·v ie Sprawiedliwości.
~e. P.01111eszia~1e ~0111~et.encJ1, Jednohto- nującego się parlamentu.
Dobiera się sędziów o jednolitym
Komisja po długich przetarg,ach na ny, który mówi, iż kaidy urz~tlnik
sc1 1 o.dpowiedzial~osc1 władz.
Uwazamy, podział władzy na usta- posiedzeniu w dniu 17 hm. wpi~owadzi- R. P. a więc ~ak rządow.y ja~ ~ sam~- zabarwi~niu pol~tycznym i usuw~ się
woda,~cz.ą, ~'ykonawczą z. Prezyden- la zastrzeżenia, dając wyłączność Sej- ru~~owy, m_us1 po~lega~ l\Iu11str?w1, t)'.ch, kt?rzy maj!! odwagę wypo:viad~
te~ na.czele i sąd?w:'! za na.1lepsz~.roz- mowi uchwalenia nowych podatków ktory za 1ego dzmfama odpowiada ma swoich odr~bnych przekonan pohtycz~1yc~„ Ta pr~ktyka kłóci się z nie- ·
w1ąza~1e ~ag~dmema orgaruzaCJI na- ale popi1awka Klubu ppsłów PSL idzi~ przed Sejmem.
. .
zaleznosc1ą s~dz1ow~ką.
znac7;I!ie dalej, wyczerpuje całosć za.
"ładz R: ~·
czcln)
Dlateg~ l~z będziemy domagali się
PRZECIW RADZIE PAŃS,TWA
Ty~ncz~~em. PI?Je~t stwaiz.a .now:l gadnieniu. Mianowicie art. 6 Konstytu,
nwzglc<lmema· naszych poprawek, a w
.
władzę, ktora Jest 1 W) konawcza i usta- cji .Marcowej mówi że tylko w drodze
ustawy może nastąi>ić l.l!łciąganie po- 1 • Projekt konstytucy jn.Y'. posłów, PP! szcz~gólno~ci p1:zepi ~u, kt9ry ,mówi, że
.
, . .
.
woda\\:cza.
. Dalszą. J~wesh~, kt?rn charaktery.zu- życzki pa1islwowej, zbycie, zamiana i I~ l'P~ wprowadza ~lua~tz!ll wł~uz . .:/.. sę?z1a moze JJyc zlozon~ z urzę_du, ~a
Je .ten PIOJekt, Jest Jego stosunek do obciążenie nieruchomego majątku pai'i- Jedn~J s.tl'01~y Hząd i .l\hmstrow1e od- '".1cszony. w urz~~owamu lub pr~eme- .
stwowego, nakładanie podatków i opłat P?'~·1e<l.zialm _przed · SeJmcm, -;- z dru- s10ny .na. mne mieJscc urzędowama lub
.
. .
SeJmu..
Referent .. ref~~llJąc. projekt na ple- publicznych, ustanowienie ceł J. mono· gie.1 zas uslroJ Rad z Hadą Pauslwa na przemes1011y w stan spoczynku wbrew
n.um po~uo~ł, iz P.~'.OJe~t .ten ~tw~rt~ . polów, jako tei przyjęcie gwarancji fi- czele -: ~iałem uie odpowiedz.iialnyrn swojej wo~i, jedynie rn.ocą orzeczenia
są.dowcgo ~ l)'.lko ,..,, wypadkiach w usta.
. . .
silny .SeJm. Ob~\'>hllll) się,. z~ siła i nansowej przez paiistwo. \Vszystkie te /przed .mk1m„
Projekt więc ·wprowadza mesnualo, wie przew1dz1anych.
~dr~w1~ tego . SeJmn ?~ zaxama je(.!o zagadnienia· tak ważne i lak istutne
.Uwa7.amy, że są?y n~prawdę. niez~I&tmema hęd~ie,podwazana przez hak- nie powinny znaleźć się w pełnomoc- jeszcze ~~stydliwie, stopniowo, w Pol·
wISłe. naprawdę 111ezalezne są Jedyme
sce ustroJ Rad.
nictwach dla Rządu.
cyl dekrelomanu.
Gdyby Sejm Ustawodawczy uchwa- . l\~y jesteśmy przeciwni tem~t ustro- gwa_nancj}! i~rawoi-z~dności ~v państwie,
lił art. 4 w brzmieniu projektowanym . .1ow1, nawet _w dawkach ?l>ecme wpJ:·o- są Jedyną mstytuc.Jl!, gd.z1~ pokrzywDEKRE'fOMANIA
1
Nie wiem czy szanowny referent gr'- odebrałby Sejmowi tą co jest logiką j wadza~ych i dlat~go pr?Jekt ten z ii:i- d~ony .obywatel i~oz~ u~a~ się w p~szu·
stytucJą.R~dy Panstwia Jest dla nas me k1wamu. spruw1edltwosc~ _ przecnvk~
dził instytucję silnego suwerennego sensem jego istnienia.
tym, ktorzy mu wyrządzili krzywdę I
do przyJęcia.
h
. d .
D
Sejmu z jednoczesnym przekazaniem
Zgłosiliśmy więc wniosek mniejszo- to bez względu na to, czy tym krzyw~~miamb się S ~ 1eJ w naszyc ponajistotniejszych jego uprawnień wła- ',
Y eJm Us.tnwodawcz.y ści o skreślenie art. 15 16 i 17, oraz w J dzicielem będzie przeciwnik polityczI pr~" ac '
dzy wykonawczeJ·.
1mrnł prawo rozpatrywama corocznH·
·
·
· Ra- nY, czy dygmtarz
· sł ow
' ·1 rmc
· 1rn z tym o wy Jn-es
.
czy szepanstwowy,
h . t . <l - zw1ąz
. t
h l·ó
Sejm ten rozpoczął dopiero p•·m~
r~gowy czy oficer któregokolwiek l'swo}ą a już wczoraj na lawach p~;f'l- r~c .Uf'.'~ n~ns ~'?~YC i za wi~r za- dy Pai1slwa i w i11nych artykułach.
Ponieważ wniosek nasz został odrzu- rzędu Bezpieczeństwa. Domagamy się
rormez t oma.g~myt Silę' ure-ł
skicb 'na porządku dziennym figurował lgl~~~c ~
rządow~- Jł "' 1~ a J?alt' amen arneJ on ro 1 na< eony, chcąc wykazać. maksimum do- by w Polsce wszechpotężne panowanie
'ako ostatni imnkt .5" _
J
·
·
lrn wspo· ł pracy nau· wł acl z l)ezp1eczenstwa
·
b re.1- wo1'i w 1uerun
• c1 uganu pans wa.
"
•
ustąp il o wszec I1.
projekt ustawy 0 pełnomocnictwach''.
0
prawa, b,v:
poszanowani.u
pot~żnemu
inny
o
:irt. 4 pro- matą koustytncją, wnosiliśmy
'Vprawdzie punkt ten został skreślo- . ~to są JU\SZf' poprawki
sp.o,,ób r~woly"·auia R~ldy Pm1stw?. nadmi~rna i często dot~liw~ i uciqżhny, ale jąkże to jest charakteryslyczne. Je tu ustawy konstylticy.1neJ.
l\l1anow1c~e: h.Y. członkow Ra<ly Pm.1-. wa opieka wbdz . hezpiec~e!1stwa !1atl
POZORY DEMOKRACJI
'Vidać, że są czynniki, którym })U rdzo
stwa wyJnerał SrJn'., or~1z by Rada P~1~- obywatelem ustąpiła z m1e1sca opiece
zależy na tym, aby Sejm ten jak najstwa hyła odpow1edzrnlna przed SeJ- prawa.
rzadzkj obradował.
Przy tej okazji pragnęlibyśmy usłyNajwiększą jednak wadą i hlędem mem z ograniczen.i~m "'?'nilmjącym z
Charakterystycznym jest właśnie l]Jn
tego Sejmu ten porządek dzienny pią- tego projektu jest fakt przyjęcia i art. 51 K.onstylnCJl z c~ma 17 marca szeć zapowied?.i ze strony Pana Minitego posiedzenia Sejmll Ustawodaw- wprowadzenia do nowego ustroju sy- Hl21 r„ tJ. z wyłączcmem Prezydenta stra Sprawiedliwości, aby jak najprę
dzej zniknęla ta wielorakość si!dów,
czego. Spr:iwozdanie Komisji Reguła- .stemu rad, tak obcego duchowi Naro- H. P.
Ponadto 11w.ażaliśmy, że uajwyższy komisji specjalnych i by wreszcie nadminowej o zmianie art. 8 tymczaso- du Polskiego, lak nie mającego nic
wego regulaminu ohrad Sejmu czyli 0 wspólnego z tradycją, z historią ustro- czas, ażeby Rady terenowe wchodziły szedł czas, kiedy obywatel nie będzie
w zakres władzy Ministra odpowiedział- trapiony różnymi nieznanymi mu sąustaleniu ·wysokości diet poselskich i ju Narodu Polskiego.
~aprow.a<lzony w Polsce ustawą z nego przed Sejmem. Stąd też we '''nio- darni i komisjami i będzie mógł podlerządowy projekt ustaw 0 pełnomocnic~łma 11 września 1944 roku ~~·stem rad, sku naszym domagamy się wyłącznic gać tylko jednemu sądowi, gdzie z ulgą
tw.ach.
A więc uchwalić diety, uchwalić peł- , stwarza pozory . demo~racJi, pozory z kompetencji Rady Państw1a władzy będzie szedł, by znaleźć tam sprawiednomocnict wa dla Rządu i rozjechać sit~. ln~owła<lztwa, m~ WS,Polne~o z praw- zwierzchniej nad Hadami terenowymi liwość.
Art. 26 projektu Ziapowiada przejęcie
A czyż chwila juką przeżywamy nie dzrn:ą demokracją me maJącego. To i przekazujemy nadzór nad tymi radawymaga, by Sejm, jako organ Narod1.J pehllJa władzy r~d, a~e bez władzy 1~1- mi Pai1stwa Radzie Samorządowej pod przez sądownictwo powszechne całego
w w-kresie ustawodawstwa i kontroli du. \~łudza bO\VJem Je~t '" rękach wie- przewodnictwem Ministra Administra- wymiaru sprawiedliwości. Pragnęli
oraz ustalania zasadniczego kieruuku lu osob. \V~dług proJektu tą władzą cji Publicznej. Rada ta skkrdala by się z · byśmy, by art. ten brzmiał bardziej
dyl~latorską Jes_t k1lkuoso_bo"'.a Ra<l~~ prze<ls!ąwicieli wojewódzkich rad na- pozytywnie i dlatego zgłosiliśmy do tepolityki Państwa obr~l<lował stale?
Trn<luo nie wspomllieć, że system Panstwowa, . me .o~lpow1edzial.n~ 1am rodowych delcgow1anych po jednym ocl go artykułu poprawki.
Ponadto jeśli chodzi o kwestię orzcistniejących obecnie wojewódzkich rad
dekretomanii, to spuścizna naj 1~orszyd 1 parlamcnlarn1e, am .1rnnstytucyJme.
kania legalności aktów administl'ucyjczasów sauacyjr.ych. Trudno nie pod- 1 Przypomnę Izbie, że w myśl art. 21, narodowych.
Podkreślamy, że jesteśmy stanow- nych, uważamy, że najwyższy czas by
kreślić, że dekretowanie, to uciekanie par. 1 ustawy o radach - rady narodowe zorganizowane są na zasadzie czo przeciwni ustrojowi Rad, jednakże powołać do życia Najwyższy Tryhun3ł
Sejmu od odpowied;:ialności.
Wiemy, jak przychodzii do skutku , hierarchicznego podporządkowania się. zdajemy sobi~ sprawę, że należy stwo- Administnacyjny i aby oddać ba<lv.nic
dekrety rzą<lowe. \V ciągu dosłownie \:\'ładzą zwierzchnią i oodzorczą wszy- rzyć na okręs przejściowy instytucję, legalności aktów administracyj nych
pięciu mi.trnL Bada Ministrów uchwa- stkich rad narodowych jest Krajowa która będzie miała nadzór nad teren8- nie terenowym .,, ' ··-~zom, lecz fach ov;e. Rada Narodowa, która ustala linie wy- wyroi radami do czasu wprowadzenia mu czynnikowi. Legalność aktów adliła dekrety.
Stoimy na stanowis.ku, że Sejm jest I tyczne i nadaje kierunek pracom in· samorządu terytorialnego przewidzia- ministracyjnycl1 w zakresie admini1s.tr~cji r~.ądow,ej i · s~m,or~_ą.dowej jest
nego w KonstY.,t.ucji M~cowe-!
wYlac.mie kompetep,t.ny do u,chw!!l~ I n~ch rąd n,orodow~cł>
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Z przemówienia posła Nadobnika

nym.
Dlatego też nie zadowala nas art. 27
projektu konstytucyjnego i domagamy
pai'1stwo, na którego czele stoją aniołozastrzeżenie dla obywateli decyzji
W dniu 13 b.m. na posiedzeniu Sejsię przywrócenia mocy obowiązującej
1mu poseł Kazimierz Nadobnik wygło- sprawie obciążania ich pod względem 1wie bez skazy. I być m_-0że, że jak po~
art. 73 Konstytucji Marcowej i urucho- sił w imieniu klnbu PSL, podczas dy- materialnym, tj. w sprawie podatl:ów. wiedział p. poseł Frankowski ~ konmienia jak _najszybciej Naj wyż-szego skusjj nad ,,Miałą Konsfytucją" nastęzastrzeżenie dla obywateli decyzji w stytutja marcowa była uchwalana przeTrybqnału Administracyjnego.
kwiet~
pujące przemówienie, z którego poda- sprawie osobistego_ pociągania ich do ciw jednemu człowiekowi, ZlaŚ służby wojskowej, w sprawie „daniny niowa dla jednego człowieka, co nie
jemy wyjątki.
Nad zgłoszonym przezemnie projek- krwi", względnie ponoszenh cię:bi:r{>w bęQ.zie miało miejsca przy przyjęciu dziW OBRONIE OBYWATELA
siejszego projektu większości, ale botem mniejszości, argumenty podniesio- związanych z utrzymaniem wojska,
zapewnienie obywatelom prawa, że ję si~ natomiast, że dzisiejszy projekt
ne przeciwko naszemu projektowi byI jeszcze jednia sprawa. Do rozdziału ły w skrócie następujące:
nikt nie będzie samowolnie pozha\yiał mógłby być uchwalony dla reżimu, któ-.
VIII - przepisy przejściowe - Klub
Argument pierwszy. - Projekt nasz ich wolności, mienia i życia, jeżeli to ry tylko przy kierowaniu go przez anioPSL wniósł poprawkę, by obowiązywał nie- uwzględnia przemian, które doko- nie będŻie zgodne z obowiązującymi łów prowadziłby nasz naród na drogi
w całej pełni Ro~dział V Konstytucji z nały się w społeczeństwie -polskim i pra-..vami.
trwałego postępu. U nas będą kierowadnia 17 Marca 1921 r. - „Powszechne chciał by społeczeństwo cofnąć do staTa walka doprowądziła do stworze- li Państwem zawsze tylko ludzie ze
obowiązki i praw1a obywatelslde",
nu w 1921 r„ nie daje wyrazu d1a „siły nia instytucji Parlamentu wybranego wszystkirµi ich wadami, a rzadko spoI aczkolwiek tyle się deklamuje o demokracji polskiej", nie uwzględnia przez obywateli, stojqcego na straży ich tyl:a się człowieka, czy grupę ludzi,
prawach człowieka pracy, o demokra- walki z sanacją, z hitleryzmem, nie interesów i będącego podstawowym którzy zrezygnowaliby z praw raz ~
cji, o wolności - utrąca się wniosek. kieruje, Narodu na szlaki dziejowe po- warunkiem ustroju demolu·atycznego. · przyznanych bez walki.
Po tej analizie mogę już chyba odA właśnie projekt przedstawiony
który zmierza do utrzymania w mocy stępu.
Argument drugi. - Projekt nasz jest przez większość, te pierw~~e, drob~e 1powiedzieć na pierwsze pytanie postatego co nigdy dotąd nie było kwestionowane. I utrącają wniosek ci, którzy lakoniczny - zawiera zaledwie 5 ar- Jeszcze zdobycze demok~acJi .. l~ez kto- J wione odnośnie projektu , iększości, a
przyrzekali Narodowi .-Wielką Kartę tykulów i dlatego nie stanowił żndego rych d,alsze byłyby memozliwe - odpowiedź będzie tego rodzaju, że wła
śnie przeciw niemu możnia- wytoczyć ar„
pozytywnego wkładu w pracach Ko- przelu-esLa.
Wolności.
misji i nie jest tym wkładem również • Se~m ~ie decyduj~ o nałożen.iu P?- gumenty użyte przez sz:;mowych przedatkow i opłat pubh_cznych, Sejm me ciwników w stosunku do naszego pro
Pan poseł Jarosz, referując projekt dla prac Sejmu.
· I J·ektu.
· l'icze b ny_m WOJs.rn
· o stame.,
· k t nasz za- d ecy dUJe.
Argument trzeci.· - p ro1e
komisji większości, podkreślał, iż Roz
b d
h l
(b
·
·
dział V Konstytucji uważa za obowią.Pytanie drugie. Czy projekt więkzujący. Ale d1a-czegóż w takim razie nie f wiena w nazwie „tymczasowa ustawa . o mozna. uc ~a ic pozycje w u z~świadczy o cie d.la w. OJska i.pobor rekr.uta - m.e szos'ci· ni'e J'est za 10 kom'czny i czy był
konstytucyjna", co z góry
l
il
d
. a
'
. kt d
. h
. t
przyjmuje tego rozdziału proJ' ekt usta- ,' m
"'kładem w pr"cach Roenc1ac pro1e o awcow, co wyraza owi<:! zmwszy się nawet, e stan· dI- pozyly""'ym
.._
"
„.__._
'
·
1
·
b
·
'l
k
d
1
h
·
t
k
przejak
podobnie
konstytucyjnej,
wy
o prze res ema cze ny WOJS rn wynosi, o czym sw11'.t - misJ·i i w pracach SeJ·mu.
ce f!,
s ry e 1c
.. 1\
. K
. ł.
Ją mne przep_sy onstytuc1 1 1arcowej. wszystkiego, co dotychczas dokonało czy dotychczasowa dwuletnia prakty.Wpra wdziek Pł:ojek~ ~ię~{~zości. zai ka). _
To jest właśnie wasza nieszczerość, - się.
2·8 arty ·u ow więcej mz Ili'ł'SZ prowiera
obyzabezpiecza
nie
Tównież
Projekt
uzasadniającym\
przemówieniu
Vv
innego
Co
to polityczne zakłamanie.
nasz projekt nie zajmowiałem się pro- wateli przed bezprawnym pozbawie- jekt, ale mimo tego jest bardziej Jakogłosicie, a co innegd robicie.
1
.
Potworzyliście w nowym proJ'ekcie jektem zgłoszonym przez większość 1 niem ich wolności, mienia i nawet ży- niczny.
Lakoniczność ,naszego projektu me
cia, bo wrmawdzie słyszeliśmy deklazakończepo
KomisJ'i. Obecnie 1· ednak
·
· ł a na-przy kla d t ak zasa-d mczego
nowe instytucje: Radę Gabinetową, Ra- niu dyskusJ'i muszę to zrobić i chciał- I racJ·ę, że 1)rawa obywatelskie zawarte pommę
k raiycznego probł eł
· <emo
dl a ustroju
dę Państwa. I w tym pośpiechu „radosby:rn do rozpatrzenia pro1'ektu więk- w Konstytuc1'i Marcowe]·, b"dą uszanod
· ·
- ł osci
·
neJ· twórczości" zapomnieliście o czło- szości zastosować kryteria argumentów wane, ale takie deklaracJ· e zostiały tylko mu, J·ak sprawy mezaw1s
są owt 2·
dz
·
t
·
d
w
·
wieku, o jego zasadniczych prawach
praw zie s wier a H . ar · a
mctwa.
p odniesionych przeciw ko naszemu pro- · deklaracJ· ami.
·
·
'
l
t
l
·
2
t
pełnego roz- jektowi.
do życia, do swobodneao
proJe { u, a e coz znaczy mezaWreszcie zdobyczą społeczeństwa na us .
~
Zgadzamy się chyba wszyscy, że nie drodze demokracji była zasada, że nie wisłość sędziego bez dania mu ochrony,
woju.
Dllł nas, PSL, prawo wolności osobi- ma wszechstronnego i trwałego postę- ma w Państwie władzy, która nie była- wynikającej z art. 78 i 79 Konstytucji,
stej obywatela, równości wobec prawa, pu dla społeczei1stwa zorganizo)Vanego by w praktycznie jak najkrótszej tj. ochrony przed złożenien-i go z urzę
nietykalności mieszkania, wolności sło- w Piaństwo _ bez ustroju demokra- : drodze odpowiedziialna przed naro. du, względnie przeniesieniem w stan
d'.:m. Tymc-zasem według projektu po- spoczynku wbrew jego woli, w postaci
wa, i wolności prasy - wolności zgro- tycznego.
Ustrój demokratyczny jest ustrojem, wstaje nowa władza 0 szeroldch kom- wymogu orzeczenia sądowego i to tylmadzeń -:: to_postnta:ty zasadniczo niezbędne dla pełnego swobodnego roz- w którym władza należy do Narodu. petencjach, która nie jest przed naro- ko w wypadkach w ustawie przewidziaPonieważ cały naród władzy - prak- i dem bezpośrednio, ani pośrednio odpo- nych.
woju każdego obywatela.
1
I można by cytować ·wiele dalszych
O te postulaty PSL walczyło w rói- tycznie biorąc.--:- nie może sprawować 1 wied~ialna. Nawet Pre~y.dent R. P., ro.inych chwilach, gdy czyniono zamachy - wykonywuJe Ją przez swe organa, a mo, ·ze zia: S"".e czynnosc1 urzędowe me przykładów z powodu których nasz
na te swobody ob~w1atelskie i walczy 0 więc pr.zez władzę ustawodawczą, tj. I jest osobiście odpqwiedzialny, ani cy- projekt, pomimo, _że zawierał tylko 5
te postulaty i walczyć będzie, aż staną Sejm i przez włiadzę wykonawczą, tj.! wilnie, ani parlam~ntarnie,_ na zasadzie artykułów jest mniej lakoniczny niż
się one nie zapowiedziami i obietnica- l?rezydenta i Ministrów odpowiedział- , art. 44 ustawy 3. Konstytucji nie jest projekt większości.
I tym właśnie mniejszym brakiem
w swych kompetencjach ograniczony,
mi, ale będą one udziałem każdego oby- nych przed Sejmem.
Ustrój demokratyczny polega na tym, 1 bowiem dla ważności jego aktów rzą- lakoniczności mierzymy wkład, który:
wateLa: polskiego.
że jest on stworzony po to, aby dać 1 dowych jest wymagany podpis Preze- wnieśliśmy w pnxce Komisji i Sejmu.
Dlatego też poprawkę tę popieramy. swobodne ramy dla r9zwoju człowieka\ sa Rady Ministrów i Ministra, którzy Począfkowy projekt większości był
Reasumując, podkreślam, że w pierw- I - obywatela danego państwa. Państwo biorą za nie odpowiedzialność. Prezy- wkładem popytywnym - musimy to
szym rzędzie zgłaszamy jako projekt I i jego ustrój jest więc dla obywateli, <lenta nawet można pociągnąć do od- przyznać, ale jedyni-e dla prze<lłużenia
mniejszości, zreferowany wczoraj w Iz- I dla kh wspólnego dobra, a nie obywa- powiedzialności -za zdradę kr.aju i po- -dyskusji na Komisji, bo stale przybybie, projekt PSL tymczasowej ustawy" tele służą państwu - abstrakcji, która I gwałcenie Konstytucji na zasadzie art. wały w nim nowe artykuły, opierające
dąży do jakichś własnych, wyimagino- 51. Natomiast odnośnie Rady Państwa się na Konstytucji Marcowej, które w
konstytucyjnej.
Jeśli projekt ten zostanie odrzucony, wany~h celó"'. ..Pnawdziwy rozwój p~i1- -. nie je~t ona ~~ .sw,e ~l~t?' ~dpowi~- naszym 5-artylrnłowym projekcie były
wnosimy i podtrzymujemy wszystkie st~a _Jest moz.hwy tylko. po przez roz- dz1~lna, mkt. od ?IeJ :o:vniez ~ue przeJ- przewidziiane.
Pytanie trzecie. Czy projekt więk
nasze wnioski, zgłoszone przez Komisje WOJ I pos.tęp J~dnostek Je tworzący'?h; I~l!Je o.dJ?mv1ed.zialnosci, tak, Jak to rodo projektu posłów PPS i PPR jako IAby to ~)Slągnąc, o~ł'"watele musz'.! m1ec bill Mmistr?wie :V stosunkt~ do _r:>re- szości nie jest projektem „tymczasozapewmona wolnosc tak w sensie mo- zydenta. Nie mozna wreszcie pociag- wym"?
'
,Cl.
i· J.
. k'
· a·z1.~al'• · d o o dp-ow1e
· k o ca ł osci
· · Ja
· · JeJ
· 1nym, gospo d ar- llclC
. k. I· materia
wn10s i mn e szos .
Moim zdaniem - tymczasowość w
raln ym, Ja
zv•ężonym sensie wynika jasno z art. 1
mogącą
uchwałę,
ewentualną
za
ności
prawami,
jedynie
ograniczoną
czym,
które sami uchwalają za pośrednictwem być przez ogół uw1aianą za zdradę Kra- projektu, który mówi w pierwszych
MAKSIMUM DOBREJ WOLI
Sejmu i uznają. Na straży tych praw ju, względnie pogwałcenie Konstytucji słowach, że proponowana ustawa konz jednej strony, a wolności obywatela - a w razie pociągania do odpowie- stytucyjna obowiązuje „do czasu wejś
z drugiej, stoją sądy niezawisłe, ściga- _,lzialności poszczególnych jej członków ci.a· w życie nowej konstytucji R. P."
Pragnę jeszcze raz podkreślić, J
Powiedziałem jednak „tymczasowość
imieniu Klubu, że z naszej strony wy- jąc na;ruszających je - tak każdego \V ramach zwykłych ustaw zawsze mow zwężonym sensie". Dlaczego? - uzaglil)y się zasłonić uchwałą całości.
kazaliśmy i wykazujemy maksimum obyw1atela jak i każdą władzę.
Mówi się wprawdzie, że nie jest w1aż- sadniarn. UsiJowano nam zarzucić, że
Walkę społeczeństwa o taki ustrój
dobrej woli, aby dać wyraz naszemu
rzeczowemu stosunkowi do omawiane- zapoczątkowała walka o uzyskanie ną ustawa, ale ludzie, którzy ją wyko- wprowadzając w naszym projekcie w
przez obywateli państwa trzech najbar- nują, przez co chce się wzbudzić prze- nazwie ustawy słowo ,,tymczasowa",
go zagadnienia.
dziej palących koncesji od władcy konanie, że najbardziej pozornie anty- ukrywamy w tym głębszy sens.
Wnieśliśmy swój odrębny projekt,
Zapewniam, ż~ przy składaniu naszesprawującego absolutną władzę, będą- demol~ratyczne prawo może być yvyzywnieśliśmy poprawki do projektu pożycia i śmierci swych pod- skane <lla dobra społecze11stwa. Ale go projektu nie miałem tego na myśli.
panem
cego
słów PPS i PPR, starając się jak najdanych. Koncesje te były następujące: być może, że oo innym świecie istnieje Ale skoro już mi tę myśl poddano, to
hardziej rzeczowo ustosunkować. Nie
.......-----~--------------""""------ -- - muszę stwierdzić, że każda ustawa, że
znaleźliśmy zrozumieni~.
k1ażde prawo, czy bezprawie, czy będą
Mała konstytucja będzie uchwalona
miały w swym nagłówku słowo tym•
•
w tempie ni.ezwykle szybkim i wejdzie
czasowe" czy nie - będą ty:rnczasowe,
w życie.
jeżeli będą sprzeciwiały się woJi Narobędą
du polskiego. I bez wzgl~du na to, czy
We wczorajszej -dyskusji czcigodna
ta tymczasowość trwała by 150, 13 czy
osłianka Kłuszy11ska powiedziała, że nie
' /il 11l;i spraw zb. 0d .i wojennych .,Szupo" i SD. Hans Heinrich-Hinkol - radca 6 lat--czy dla jednostek m.ogła by oznaP · ·
.stawa, a jej wykonanie, a ludzie, któ- i:;o ,1
_·:1-r,ia Il ~- kupacyjnych "ł ~ dz amery- 1•-':1islcrialny, przysłany dla grabienia polskiezy ją będą wykonywali decydować bę ka.ń ~•,: c - 1 o wydanie przestępców wojennych. ;;, mkni.J. kulturalne!(o. Gen. Oskar Paul Knoff czać i cale życie.
·wicr~ę i wierzymy w Naród polski,
, ~ o jej żywej rzeczywistej treści. Zga- Wkrótce przybędzie z Niemiec do Polski ncwy --- współpracownik Himmlera, specjalista makilkuset zbrodniarzy. W transpo::cie ~-< „, ;'.1 egzekucji w Poznańskim_ Płk Hugo '5V jego trwałe dążenie po szlakach pn
'zam się całkowicie. My, PSL, mamy transport
tym znajdują się między innymi: Zbigniew Bar- Kh ·'.' ~ch - organizator łapanek. Hans Lauffsuże doświadczenie jak są wykonywa- bachon, volk•deutsch z Tarnowa, skazany już o r ~ :tni z ator deportacji. Marfin Messler - szef stępu, howiem wierzt' i wierzymy, ;·
·e ustawy przez Rząd wyłoniony przez raz przez sąd polskiego Ru,chu Oporu za u- obozu w Łodzi.. Filip Riedinger - sprawca ma- z narodem polskim s!·il(' zwiq_zane ;i
sowego morderstwa w Miechowie. Winfried mniłowanie jedynrj drogi, którn
~n Sejm. Dl-atego wfaśnie się ol>nwh - dział w eazekucj ach i prześladowaniu ludności
Zuhnken - zastępca komendanta obozu. w Gor· drogi wytycza, tj. drogi \VOlności
Wilhelm Grunert Mińska Mazowieckiego.
lY wykazania tej usfawy i te oliawy członek specjalnej komisji dla tłumienia par- licach.
nrawdziwej demdwcji.
liepokoją. ną~ i bedq_ niepokoi.ć.
- łvzanłlti polski~. flil~eman Karl - komisarz
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'Vobec olbrzymich rozbież
zdai1 zaznaczył min. Be- ~!!!'!"!'!!!'!"!'!!!'!"!'!!!!'!!!'!!!!!'!!!!
W wielu miastach ~mgiel- 1 nim poziomie powinna istnieć vin w swoim długim i wyczerk" h
db I
·
·
1
pującym przemówieniu - rząd
s ·1c
o y y się ostalmo ze- 1 La { długo, jak długo nie zosta- hrvtyjski
stanął w obliczu .nie- m--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;..-brania organizacji dzielnico- I nie utworzony skuteczny syJ
wych Partii Pracy, na których . stem powszechnego bezpi.e'.!ze{1- dających się pogodzić sprzeczprzemawiali posłowie kantly- stwa. Zadaniem annii brytyj- ności żądail. W P1alestynie jest
dujący z ramienia partii do skiej jest utrzymywanie straży 1 milion 200 tys. Arabów i 600 nie), lub jeżeli się okaże, że tana biorącego w niej udział
obecnego parlamentu.
nad liniami komunikacyjnymi, tys. żydów. żydzi pragną stwo- projektowana konstytucja ni(
generalnego sekretarza Orgat
\V"
B
·
rzenia suwerennego pai'1stwa
W Londynie wystąpił z prze- .ą~z11cy~ni , .iel~ą ryla~i.ę ~ żydowskiego, Arabowie na!o- zosta1a· opracowana p'tzez zgro- nizacji Narodów Zjednoczomówieniem minister spraw :za- JeJ posJ.adłosciami zamorsl\.IIDI. miast opierają się ustanowie- madzenie konstytucyjne, rząd nych Trygve. Lie, czy przewigranicznych. Bevin. PrzemaNa zapylania uczestników ZE\- nin rządu żydowskiego w któ- brytyjski będzie zmuszony ck
dywania niektórych kół co do
wiał on do zebranych członków brania w sprawie Palestyny, rejkolwiek części Palestyny. rozważenia komu przekazać ma
władzę
możliwości
rządu
centralnego
przyszłego konflikw
swojej partii w liczbie 500, za- Bevin odpowied:da.ł, że problem Wobec powyższych, rząd bry.
tu zbrojnego, mają jakieś uzapoznając zebranych z ogólną Palestyny zostanie przedsta- tyjski przedstawi ONZ sprawo- Indiach.
\V dalszym ciągu sprawozda- sadnienia.
sytuacją wewn~trzną i zagra- wiony Organizacji Narodów zdnnie z polityki pal.estyńskiej
nk1
premier Attlee powiedział.
niczną Wielkiej Brytanii.
Zjednoczonych.
z ubiegłych 25 lat, stwierdzając,
że rząd nie zamierza zlikwidoT:rygve Lie nazwał przewidyPrzewodniczący zebrania poNa zapytania w sprawie sy- że mandat okazał się niewykować zwierzchnictwa jako sy- wania nowej wojny marzeniadał do wiadomości, że dyskusji tuacji międzynarodowej, He- nnlny w praktyce.
stemu sprawowania rządów do
nie będzie, lecz wolno będzie vin odpowiedział, że poparł bez
Po przemówieniu Bevina, za- czasu ostatecznego tj. czerwca mi senf;lacyjnymi szaleńców i
Bev.iinowi zadawać
pytania. zastrzeżeń amerykański pog!ąd brał głos Wintson Churclull. 1948 roku pr~ekazania władzy, oświadczył m. in.: „Nigdy nie
Prasa nie została dopuszczona na kontrolę energii atomowej. Oslmrżył 011 rząd 0 zwlekanie przy czym możliwe je t, że w wierzyłem w niebezpieczeństwo
na zebranie.
\V sprawie Grecji odpowiedział. z załatwieniem sprawy pale- okresie przejściowym stosunki nowej wojny pomiędzy mocarRozpoczął on swoje przemó- że rząd brytyjski nie ponosi sly1i.skiej i zapytał czy oświad między korot1ą i poszczególnywienie od naświetlenia ciężkich · żadnej odpowiedzialności za czenie· Bevina nie oznacza, iż mi pai'lstwami indyjskimi, mo- stwami. Państwa, które brały
warunków gospodarczych, z ja- wojnę domową w Grecji. Odpo- problem palesty1iski jeszcze gą być uregulowane odpowied- udział w 2-ej wojnie światowej;
są poważnie wyczerpane. Zakimi w1alczy obecnie rząd i na- wiadając na pytania, krytyku- przez rok nie będzie załatwio nimi układami.
ród angielski. Trudności te, a jące brytyjski korpus dyploma- ny. Bevjn • odpowiedziiał, że
gadnienie odbudowy wystarszczególn_ie sytuacja ene:ge- tyczu~, min. Bev1!1 wystąpił w Vvielka Brytania nie mogła
cza, by pochłonąć w najbliż
tyczna 1 opałowa, hamujące , obronie dyplomatow.
I zwrócić się do ONZ, nim nie
szym.
okresie wszystkie ich siSzkoły
no.nn.alne prace przem.ysłu h~-1 Przemawiający w tym samym zoslał~ dokonana próba ureguły. Chociaż każde z wielkich
tyjsk1eg? w ,dos~a:"'Y .zywl?-osci, 1 dniu w Derby, min. lotnictwa I 1ow~ma tego pr~~)lemu w zapielęgniarskie ·
mocarstw posiada swe własne·
"'.pływaJą .ro'Y~iez ?Je~me na! Noel Baker oświadczył m. in. kr~s1~ kompetencJ1 rządu brykoncepcje pokoju i każde z
b~eg b:ytyjskieJ polityki zagra- j ,,Niektórzy twierdzą, że obecny tyJslnego.
'Vobec ogromnego braku
.
mczneJ:
.
. , kryzys węglowy jest śmiertel·r·i
h
·
·
zapewnić sobie
wyk wa li i wwanyc
pie1ęgma- mch . pragnie
.
.Naw1ązuJąc do zag~dmen nym ciosem dla rządu Partii
rek
PCK
rozg·
a
nizował
dwie
~ezpieczen.stwo.
w . przyszłości,
PROBLEM INDII
~ędzynaro?owy~h, Bevm ?- Pracy. Przypuszczają oni, · że
szkoły pielęgniarek w Zabrzu : zadne z mch me bierze pod uswia?czył, z~ w .,elka Brytan~a jest on oznaką naszej deklarnW czwartek, 20 lutego pre- i Poznani~1, a pierwszego ~ar- i wagę możliwości · rozstrzygnię
cz~m stara~1a . o . rozszerz~me cji wobec tego, że pomimo
mier
Attlee złożył w Izbie ca z~staf1e otwarta trzecia w , cia różnicy zdań w drodze noS~JUSZU ze Zw1ązk1E711 Radz1ec- wspaniałych zasobów wf{gla,
Gmfo
doniosłe
oświ1adczenic w ~~o~z1. Nauk? w szkole trw~ 2 wego konfliktu. Maż . b ,
kim, ~mz ~ zawa.r~1e układu z nic potrafiliśmy sprostać na. ..
ec~e yc
sprawie Indii. Na wstępie po- i poi roku, 3est bezpł1atna, Jak
Francją. I odkresbł przy tym szym potrzebom!
dał do wiadomości, że rząd i internat, który ·obowiązuje pewm, Iz. obecne pokoleme po
konieczność pogłębieni1a: współ.
Po ukończeniu prostu me zgodzi się na nową
pracy gospodarczej, jako jeden Polemizując z takimi osądami brytyjski postanowił przepro- kandydatki.
szkoły otrzymuje się dyplomy wojnę".
minister
Baker·
podkreślił,
że
wadzić
zmianę
na
stanowisku
z warunków ugruntowania posą to truclności przejściowe, do- wicekróla Indii. Następcą do- uprawniające do pełnienia sa.koju.
Także francuski premier Radając jednocześnie, że chociaż tychczasowego wicekróla lorda modzielnej praktyki pielęgniar
Poruszając sprawy ogólnego
liczba bezrobotnych jesi obec- Wavclla, będzie admirał a obec- skiej. Absolwentki szkoły pie- madier w wywiadzie z koreshezp.ieczei1stwa światowego, - nie
dość duża, jest jednak cy namiestnik rządu brytyjskie- lągniarek PCK mogą pracować pondentem „United Press" uBevin oświadczył: „Nie wie- znacznie
mniejsza aniżeli w o- go w Burmie lord Louis Mount- w szkołach, ośrodkach zdrowia, trzymuje, że perspektywy dla
rzę, aby jakiekolwiek państwo
kresie międzywojennym, gdy batten, który obejmie swe fun- laboratoriach lub szkołach ja- światowego pokoju, są teraz
zmierzało do wojny". Ogólne
rządzili konserwatyści.
kcje w marcu bieżącego roku. ko higienistki szkolne. Warunrozbrojenie - zdaniem Bevildem przyjęcia do . szkoly jest większe;--- aniżeli kiedykolwiek
'V dalszym ciągu swego ukoi1czenie ginmazjum ( 4 kla- od zakończenia wojny.
na - będzie możliwe po nsta-1
ZAGADNIENIE
sprawozdani1a premier Attlee sy) oraz wiek do lat 30-tu. ·
nowieniu systemu powszechneRównież rozmowy jakie są
zaznaczył, iż rząd
go bezpieczeństwa w ramach
brytyjski
PALESTYŃSKIE
pragnie przekazać swą władze;:
ONZ, oraz przy wzajemnym
prowadzone między Anglią a
zaufaniu partnerów międzynaWe wtorek, dnia 17 lutego w Indiach rządowi opierające
Związkiem Radzieckim w spra.
Generalny
rodowych. Dalej zaznaczył, },e min. Bevin przemawiając przed mu się na rzeczywistym poparwie przedłużenia traktatu z
podczas konferencji moskiew- parlamentem angielskim w ciu narodu i zdo~nemu do usekretarz
OZN
1942
r. wskazywałyby, że oba
skiej nie będzie szczędził wy- sprawie Palestyny powiedział, trzymania pokoju i należytego
kraje
dążą do zacieśnienia stosiłku, ahy przyczynić się do że rozmowy palesty1iskie zosta- administrowania krajem.
o pokoiu
sunków, które mają olbrzymie
wzrostu wzajemnego zaufania. ły zerwane całkowicie, na. skuJeżeli jednak obecne partie
..
.
Zdaniem Bevina, konieczność tek nieprzejednanego stanowi- indyjskie nie dojdą do porozuNa konferencji odbytej w znaczenie dla stabilizacji poutrzymania armii na odpowied- ska tak żydów jak i Arabów. mienia (Hindusi i l\Iuzułma-l l\Iinneapolis (St. Zjedn.) zapy- koju światowego.

Anglia i iei obecne problemy
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BRU·NO
, Przeżycia okupacyjne i wojenne dostarczyły wiele two·
rzywa dla pisarzy, publicystów, poetów. Wśród licznych
książek z tego zakresu znajduje się niewielka, czterdzie·
stopięcio stronnicowa książeczka wydana nakładem Spół
dzielni Wydawr:iczej „Książka" p. Ireny Millerowej pt.
„Nowele".
Na książkę tą składa się cztery nowelki z przeży<'
z czasów okupacji. Są nimi: „Jak dziańdziara ślag tra·
fil", „Jak chłopaki mimców wyonacyły", „z kumotrem
na zapiecku" i .,Bruno". Wszystkie te nowelki pisane są
i1:warą, jednak z całkowitym jej zrozumieniem, odznaczają
się one dużym poczuciem humoru i stoją na wysokim
poziomie literackim i artystycznym.
Pragnąc poznać naszych czytelników z tą miłą książ
ką oraz zachęcić ic!h do jej nabycia i przeczytania w ca·
łości, drukujemy poniżej obszerne wyjątki z ostatniej nowelki zamieszczonej w tej książce pt. „Bruno". Zaznaęza·
my, że wszystkie cztery nowelki stanowią całość między
sobą ze względu na główną osobę ich boha·t era i opowia. dacza, Ożoga, byłego gospodarza, wysiedlonego przez
Niemców co w czasie okupacji stał się dziadem wędrow·
nym.

Z Matkom Boskom ni mo zartów. Kie sie juz

łochwinrowołek do ty Cęstochowy na piechty z łod
pustem iś, to trza iś jaknojpryndzy. Bo fo dekowi
roków przybywo i ino patrzeć, kie kulasami nie
noredzi ruchać, to jak mu potem wędrować tyli
1

-:awoł świata.

·
Ale me nie f cieli z tyk Skułów puścić. Bez dwie
:1iedziele bezm c ła zegnali my sie z kumotrem. Cozek juz mioł iś ftórygo dnia, to me tak spił dokumentnie pod te moje ślubow_anie, ze niewiada kiei

'

robiuł sie wiecór, a przecie po nocy nie bede sie
sirota som jedyn po dalekich drogach włócył. Winc
śli my na zapiecek spać, a na drugi dzień łod samygo rana znowu my sie zegnali łod pocuntku. I
tak by my sie zegnali do sundnygo dnia, jaz roz
przyjachoł somsiad wozeliTI we dwa kunie, co zimioki na kontyngent łodstawioł i pedo:
- Zbiroj sie dziadu, to cie podwieze kapke.
I me podwióz. Jakości ta dojachołek, chociazem
drzymoł całki cas, bom beł łurznięty w śtok. · Kie
me ~hhchnoł i kozoł złazić, przecirom ślepia i sie
dziwujem: Msconów, nie Msconów? Winc sie pytom somsiada, ka my som, bo sie juz mrocyło
ździebko i syćko mi sie we łbie pokiełbasiuło.
- W Milanówku, pijaku łobmierzły - pedo
grzecnie i sie śmieje - a ka tyześ fcioł jachać? Do
Msconowa? Trza belo przódzi gadać, przecie jo do
Milanówka zawdy zimnioki łodstawiom, nie wis to?
Ale jo bel strasecnie rad, ze me do Milanówka
przywióz. Zarozem poleciał sukać moik chopoków,
ino łostroznie, zeby me jaki mimiec nie capnoł.
Alem chopoków nie naloz, syćke sie kajsi porozlatoły. Jędruś łostawieł ino Io mnie karteluske, ka
morn jejich sukać.
- A wis dziadu, ka to je tyn Sydłowiec, abo
i Chmielnik cy Potok, co sie tamuj nase chopoki
przekrodły? - pyto sie kobita, ffóryj chopok tyz
z mojem Jędrusiem na mimców chodzieł.
- Jo był nie wiedzioł, kumo? Juści ze wim I Łoń
skigo roku to zem w tamtych stronach bycki mimieckie .z partyzantami po dworach rekwirowoł,
a jagzel tucieche my mieli jak sto pieronów!
Hej I Znom tamuj kuzdom jednom drózke, syć·
kich bezmała gospodorzy i dziedziców kie swojom
kiesień·. Ino na piechfy nie póde, bo chopokom gościniec zabiere stendy, tobyk sie zmarnował. tusykowołek se dwa tobołki. iedyn mniiSY. a druai

wielgachny miech, bo przecie z próznemi ręcami
nijak sie w goście pkać.
Ctyroch chopów dobrze sie spracowało, zacem
me w pociung wsadzieli, bo ludziska wydziwioły, ze
z takiem bagazem sie ćpam, kie i tak jedyn drugimu na łbie siedzi. Tyn mnijsy pakunecek wraziełi
mi pod ławke, a zaś miech kole drzwiów i na niem
zem se łusiod.
Kie pociung rusył, zacyni my se pomaluśku łu~
gwarzać ło tern i ło siem. Nojwincy ło Warsiawie,
co to z ni juz mirncy syćkich Poloków wygnoły a
mizeroków powstańców do łobozów powywozieły ścirwy. Ale tyk ino, co skapitulowały przed niemi, bo z maik chopoków zoden sie jeim nie poddoł. Syćke ućkły w lasy, w góry Swintokrzyskie, w
Karpaty i ka ta ftóren wąloł.
I tak my se jachali i gwarzyli a coraz bez łokna
wypafrowali, cy sie ka dziańdziary nie pentajom.
A ze sie ździebko mrocyć zaceno, co zadziorniejse
chopoki do kobit sie blizy przysuwoły i zacypki
sukoły. I sie ·spiroły między sobom, ftóro kobita
pod pierzynom je lepso: corno, cy biało. A potem
sie me pytajom, ftórom jo byk woloł. Poskrobolek
sie w łysine i pedom:
- Mnie ta zarówno: corno, cy biało. Aby mioła
magnes.
A insy starsy iakisi łuskarzoł sie, ze go w girach
sfrzyko. To zem mu poredził, bom znający je na
wselakich słabościach:
- Na rumatys to ni ma jak kobita. Ino trzać brać
takom jumom, z magnesem,· zeby jucha w ni kipioła kie wrzuntek. Mnie moio niebosck·o tak fest
wygrzała, ze sie me zadno choróbstwo nie cypio.
Przy jednych drzwiach jo zem siedzioł na :oojem miechu i z ty strony nik nie włazieł do wagonu, ale z ty. drugi co rus sie ftosik dopychał, a molo
ftóren wysiadoł. Zrobięła sie w kuńcu taka ciżba .
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POLSK.A
\"! trosce o dzieci
Dzieci pow, ostródzkiego
pod opieką Duńczyków
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'f
odczynem tuberkulinowym, ale
OIUSZ I po p1San1e umowy U~ UrCI ne1
bez zmian gruźliczych w płu/
z Franciq
cach. Jest to l~zn~ca profilakty~zn~, zap~b1egająca s~erzą- Polski minister spraw zagranicz- i wadzone normalną drogą dyploma"
'
ceJ .s~ę wsrod społe_czenstw.a j nych Zygmunt Modzelewski, który w tyczną.
Na wstępie podpisanej konwencji
podpis
W imieniu Polski złożył swój
gn~zli.cy; . P~·ewentormm.
Dz1erzą~n~e Jest prawdz1~~1 pod traktatami pokojowymi z byłymi kult~ral~ej, .podkreślon~ . tradycję
do~rodzieJ~lwem dla dz;.ec1, satelitami osi, przeprowadził w Pa- przy1aźm. polsKo-fra.ncu~k1eJ. ~mow_a
ktore n1aJą fan1 zapewn10ną ryżu szereg rozmów z francuskimi mę- postanawia utworzenie m1eszane1 komisji kulturalnej, która będzie odbywała
całkowitą opiekę lekarską i v•y- żarni stanu.
p
c110wawczą. Dzieci · podzie1one W związku z tym, ogłoszono w Pa- swe sesje częściowo w aryżu a czę·
ściowo w \Varszawie.
·
są na grupy według płci i wie- ryżu następuJ'ący komunikat:
d b
·
J dn
e ą z. 1st?tnycn z o yczy umow:y
ku. Każ<la grupa ma swego wy- „Pobyt. w Paryżu ministra spraw
uzna.n. ie.
ostateczne
Jest.
kultura.lneJ,
po·
Modxelewskieito,
zagranicznych,
chow;awcę lub wychowawczyF
1k
k 1 t
r_ancii .•
nię, którzy bez przerwy czuwa- zwolił na onracowanie polsko-!rancu- sz. o me.wa po s tego we
k I
h
·
"'
ją nad swoją gron1adką. Opie- skiej konwencji kulturalnej w trakcie zrowname go W: prawac z~ .sz o ruka ich nie ustaje na\vet wów- odbytych rozmów. Konwencja ta zo- 1 ~tw~~ francuskim. Z _dru~ie1 atrony
czas, gdy dzieci i<lq <lo szkoły, stała podpisana 19 lutego o godzinie istmeie klauzula zobowi~-zuiąca stronę
mics:.:czącej się w jednym z licz- 11 przez ministrów: Modzelewskiego i po.lską do odbudo~y liceum franC"U·
skiego w W
. a;s~a.wie'.
nych starannie urz:1<lzonych pa- Skrzeszewskiego z jednej strony, a
umowy
rume1sze1
·
„
d
1
N
·
lt
B'd
t
·
·
·
l
W
'
·J
. . kultu·
.
.
.
yc 10wawca czuwa n11n1s ra i au i aege en. z rug1e1 Zawarcie
w onow,
ralneJ, pozwoli zaprzyJaintonym od
stronv
.
bi··
. .
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. • k.
ł•
na d d obrym. sumo
dotyczące tego przed· v.1e ow pans wom na wza1emne z 1Rozmowy
. .
.
. poczuciem,
żenie i wymianę kulturalnych zdobyczy
d
b .
d ł '
nad czystością ciala 1 odz1ezy, .
.
o bardzo
miotu, a y sposo nosć
.
.
d b
•
bi'
o drki~ spz;awowa?1e1n ~ po- serdecznej wymiany poglądow na te- obFu narodków. . •
rancus a opirua pu iczna przy1ę·
P k . F
. d
astę1mJe dziecku ma t s tosun k'ow mtę
em.
rzą
.
I .
d
zy o1s ą 1 ra.a· ł
. M I a z za owo eruem podpisaną umowę
. .
ik
kt. .
matkę która może być o J. ego .
. b
t .
.
,
tk
ore1 wyn u mtrustrow1e: o•
c1ą ,w
ęo wsu:azuJe na o' ze nie
1 wszys
S zwe d zIn. Czerwo- dzelewski
·
Ios spo•lw3na.
d d
.
i Bidault, uważając, że de- d .
ny Krzyż daje dziecku wszyst- finicja sojuszu, istniejącego między o- d zie on~ śo~tat~1m ;tape~ na ~\ze
ko, począwszy od pomocy le- bu krajami, nie odpowiada więcej o- f o za~1.e ~1enia s osun w po s o·
h .
• d t
karskiej, kończąc na wyżywie. hecnej sytuacji międxynarodcwej, ani r~~us . 1 ~
nolsnk1e frozmowk. o yc:zącdyc. SOJU•
postanowieniom K~rty Narodów Zjedniu
szu po s o- rancus 1ego po pisanego
.
.
.
·
.·
1 1 k
noczonych, ustalili zgodnie komecz· w d · t9 1. •
rdo u,l zkiarowno
.
-~'.e~ok 92
dn~u
przebywa ność poddania rewizji jego sformułoW Dzierżążnie
rzą rancus 1• Ja ' rzs. po s uwa·
·
obecnie liczna grupa dzieci z

I

niać należycie daleko idącą' pomoc szlachelneJ· or.ganizacJ·i.
.
W najbliższych dniach przyjedz.ie z Kopenhagi przedstawiD
ciel uńskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem celem omówieni1a spra\vv
.. J \VYJ. azdu 2000
dzieci polskich, za1Jroszonych
na trzymiesięczny pobyt w Danii. Pierwsza grupa dzieci w
liczbie około 600 do 700 u<la się
w drogę pod koniec marca.

1

Już od półtora roku dm'1ska
· · ch ary t a t ywna po<l
organizacja
· "' roz ta• · d z1cc1
nazwą " R a t l!JCle
opiekę nad powiatem
CZl!l
ostródzkim.
W okresie os ta tn1'ch· s'w1' !lł
<c
Bożego Narodzenia 1500 dzieci
szkolnych otrzyniało cenne
Ambulatori·um dla ·dzi·eci
obecnie
żywnościowe,
paczki
·
d
'
zas i·oprowa za s1ę nowy transw Dzierżążnie
port 7000 paczek, które zosta1
'V tzw. SzwaJ'carii Kaszubwszystną rozdzie one między
p
• ·
I • ·
.
k ie
mieJ. scowości DzierskieJ·'
aczpow1cc1e.
w
z1ec1
<
l .z'ąz'no, wZru·zą<l
• • raczej· prac·
k. 1. maJ:>
Gło'vuny PCK
war tosc
"
·~
ty_czną, z.awierają 1 kg. płat: wspólnie ze Szwedzkim Czer1/2 kg. mąki wonym Krzyżem zorganizował
~ow o~s1anych,
1
pszenne], /2 kg. cu.kru, l/4 kg. I prewentorium dla dzieci zagro~:ra, :14 kg. masła 1 100 g. CU- żonych gruźlicą. Prewentorium
przeznaczone J. est dla dzieci ze
kierkow.
„Domy Dziecka" w Ostródzie środowisk ni€zamożnych, siei Olsztynku oraz przedszkola rot po poległych i zaginionych.
I iąją. te nadeszła odpowiednia chwila
1 b d
t
. .
waRn. ,_
dodal m'1 WOJ.• Olsztyńskiego.
. PrzyJ·muJ·e dzi c·
, k.leJ. organlo,,.owania w }1'.11 ce u ę ą pro· 1 dla zmiany tekstu sojuszu.
n
e 1 z
o t rzyma ły ocl duns
'R
I
IJiększtuk
tysięcy
7
z,acji około
zecznik francuskiego ministerstwa
""""~~~~~~!'!!!'!!!!'!!!~""!!!'!"!!""!!'~~~!!!'!"!~~!"!!!!:!!!:'!!!!!!!'!!"!!~~!!""""Oi"""'!'~~~!!!'!!!!'!!!!'!!!~!'!!!'!""'!"""!"'!"!'!!!'!!!!!'!!"'"'!'!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!
zagranicznych oświadczył, te
spraw
uych zabawek. Oprócz pomocy =
układ z 1921 roku jest obecnie nieakdoraźnej wydawane są również
tualny. Zmieniona sytuacja polityczna
obiady w ilości ok. 5000 dla
w której tak Francja jak i Polska są
rll fiOŚCi SOjUSZU rallCUS 0-angie S iego
dzieci i starców W mieście i w
związane sojuszem z ZSRR wymaga je·
.:
powiecie.
go z:niany. Dawny sojusż wymaga rów·
odegra
nie
francusko-brytyjski
amerykańn.a
Zapoczątkowane przez rząd niami, opartymi
Organizacja duńska roztacza
niet przystosowania go do zmienlo·
również troskliwą opiekę le- Bluma rozmowy w sprawie za- sldm planie "40-to letniej kon- większego znaczenia.
Wynikłe obecnie trudności nych warunków prawnych, ponieważ
karską nad ludnością powiatu warcia sojuszu francusko-bry- troli Niemiec. Zapewnienia te
uzgadnianiu punktów Organizacja Narodów Zjednoczonych
-Ostródzkiego. Czynne jest spe- tyjskiego w początkowej swo- 11ie zadowoliły jednak Francu- przy
cjalne ambulatorium, gdzie le- jej fazie rozwijały się pomyśl- zów, którzy wysunęli obecnie traktatu, doprowadziły do pew'- zajęła miejsce dawnej Ligi Narodów.
· ob u lrnn- Głównym zadaniem nowego sojuszu
·
·
· za k oncze•·
· wroząc
oraz Ie- me,
karz t1cłz.1'ela p0::••,ad
w nego rozcz1arowama
szereg nowyc h post ul atow
szyhloe
„,
będzie zabezpieczenie obu narodów
trahentów.
karstw bezpłatnie wszystkim nie pertraktacji. Po z:rniianie sprawie Niemiec.
W związku z tym, ·komenta- przed nową agresją nicmieckft,
dzieciom i starcom. Należy francuskiego gabinetu, rozmoOpinia francuskich kół od- tor Reutera stwierdza~ .. Ze Na temat przeprowadzonych roz·
podkreślić . wielką sprawność wy napotkały jednak na pewne
nośnie traktatu, także nie jest względu na szeroki zasięg to- mów, zabrał J(łb& paryski korespon·
pomocy sanftarnej, up. ub. ro- trudności.
„Timesa", który m. in. pisze:
. i pewnych dent
. rozmow
J. ednolita. SocJ· aliści francuscy czących się
ku, po stw1·ei·dzen1·u kilku wyk
K
ty między min. Bidawlt a min.
onta
"
N
,
d
·
„
zawarszybkiego
do
skłonni
są
francuskotraktatu
ProJ'ekt
zostały
_
dyfterytu,
ko'w
Pad
rozmc z an w sprawie iemiec, M d l k
wszystkie .dzieci w Ostródzie brytyjskiego, oparty będzie na cia sojuszu, ponieważ uważają, należy się coraz mniej liczyć z o ze ews im doprowadziły do po·
natychmiast ziaszczepione prze- koncepcji sojuszu obronnego że zawarcie traktatu przyczyni możliwością zawarcia sojuszu stanowienia rewizji francusko-polskie·
1921
roku. W rokowa·
ciw dyfterytowi szcz.epionką, przeciwko Niemcom. Traktat się do osiągnięcia porozumie- fnancusko - brytyjskiego przed go układu z
niach tych, które będą przeprowadzo·
sprowadzoną . specjalnie samo- będzie ważny 20 lat i oparty nia ' W sprawie Niemiec. Nato- konferencją moskiewską".
ne na drodze dyplomatycznej, zwróci •
N
lotem z Danii do Gdańska i sa- na tych samych zasadach, na in1·ast francl1scy komun1·s~c1· i·
atomiast W Paryżu panu.ie się szczególną uwagę na zagwaranto·
kł d f
·
· l · l1 0 p'
I
roJ,oże
·
przekonanie,
ogólne
zdania.
odmiennego
są
MRP
d
rana
'
u
się
iera
nc
Ja
moc to em do Ostródy.
wanie bezpieczeństwa obu państw
. ki
Do111agaJ·ą s1·ę oni·, aby prze..l
· cus1rn-na. dz iec ·
. teresowna ·pomoc D unBezm
u \N au·ia t e szy bk o d oprowa d zą przed możliwością przyszłej napaści.
Po przeprowadzeniu wstęp- zawarciem traktatu uzgodnio- do celu i że w dość szybkim w duchu tym rząd francuski uważa
czyków jest szczera i racjona1na. Rozumieją oni obecne cięż- nych rozmów, w brytyjskich no najżywotniejsze dla Francji czasie będzie ·można uzgodnić traktat z Polską jako uzupełniający
kie położenie, nasze potrzeby i kołach dyplomatycznych spo- zagadnienia, dotyczące Nie- ostateczny tekst traktatu, na do układu z innymi państwami, łącznie
braki w dobie powojennej. I my dziewano się, że Francuzi za- l miec. W wypadku przeciwnym podśtawie projektu brytyjskie- z projektowanym .sojuszem z Wielką
ze swojej strony winniśmy oce- dowolą się ogólnymi zapewnie- - twierdzą - przyszły traktat go jak i projektu francuskiego. Brytanią".
1

I

I

f

T d

•·r

ze dychać nie beło cym. Topiła sie słonina babom
pod kieckami, chopy kurzyły cygarusy i smród beł
jak sie nolezy.
A tu jedna kobita zacena się drzyć, ze sie łudusi,
jak łokna nie dadzom łotworzyć. Wedle mnie
niechby se łatworzyła, chocia ziąb .beł w polu jak
się patrzy. Ale druga sie przeciwiła i nie doła.
Wrzescoła, ze kie łokno łotworzom, 1o jom ślag
trafi, bo je spocono. A ze lobie beły łuparte, do ło·
ców sobie skakoły i do kudłów dardo sie broły.
Nikak jejich ni mozno belo pogodzić ani łucisyć.
A ze jo beł nojstarsy, pytajom sie me, co był je·
jim poredził, zeby bel spokój, "bo juź je noc i ludzie.
fcom spać. Winc jo na to tak:
- Nopirwy łofworzym łokno, to te spoconom
kobite ślag trafi, ·a zaś potem zamkniem, to sie dr.u·
go łudusi i· bedzie ślus.
Jesce my. nie zdunzyli zabrać się do tyk babów,
zeby z niemi porzundek zrobić, kie pociung stanoł
na jft1'iści statyji i łusłyseli my tupotanie dziańdziar·
skich hufów za łoknami. Mrowie me przesło po ple·
car.h. ho insa rzec karkulować se doma pomaluśku
co i hk, a insa z blisk6 widzieć wyscerzone na sie
·
jejich wśdP-lde pyski.
- No dziadu - myślem sr. - abo ci sie udo, abo
hecłzies wisioł, ni moze być inacy. Kiejś sie łoch·
.fiarowoł z tern gościńcem do chopoków jachać, to
tero cirp. Łobacym zaro cy mos we łbie łolejj cy
si.'lno.
Insp J;i<lzie wystrn5oone poziroły po swoik pacu·
skach i blade cekoły, co tyz to bP.dzie. Kobity poprowiolv se cycki. brzuchy i zadki, co sie jejim w
tern ś ci:ht nawvkrzywioły.
Nmn7. ł·-- ·~wflrłv sie drzwi i shmol w nik rfaiań·
d;.i.:-m ki 7h6j , ł.obświr.ił nfl ! ldłlrknm i kowł robić
ram z s\ ćkiPrn h i.gn:>:F.m. Ino śnel. Pozbircły sie ludzie i powyłazieły, a jo na kuilcu zaconek sie mor-

k

z mojem miechem. A pludrok stojał nade
mnom i wrzescoł.
- Ady widzis chruniu djobelski, zem stary i ni·
jak ni moge poredzić tym u woryskowi? Nie boj aj
s·ie, dom ci go, dom, Io cie go tu łasce, zebyś sobie
chleba łupiek z ty mąki i syćkie kielce se na nim
dować

powyłamywoł.
A łon wrzescy dali i sHko pod ławkami, cy fto
cegosik nie łostawieł. Natrafieł na mojom pacuske,
te drugom i koze mi jom wycil1ngać. Ciarki i;ne
przesły, ale wyciungam i pkom jom jemu w pa·
zury. A bel to taki nieduzy tobołek łowini.~ty w
starom kapote i dwa śpadle beły do nigo przywiun·
zane powrósłem· na wirzchu.

Ik

I

wygros, kie sie ze starym dziodem łuzyroł bedzies
ło te kapke mąki. Niewielecka, a my wos tu syć~ ...
kich wyrychtujem aligancko. Pockejta ino ździebko.
I tak mu dokumentnie całkom rzec klaruje i furt
ikom mu sie pod łocy z tern małem tobołkiem,
e tyn winksy bioły nibyto łochraniom, jakbym sie
·
doprasoł, zeby mi go nie zabirof.
Ale nie znos to mimca? Tym barzy sie zawzion.
A potem wyrznoł me w pysk, jazem sie łobalił i z
mojem miechem wytocył sie besiyjo na peron.
Widzis jucho pazerny, jagzem cie skołowoł? Bo
te istnom packe, co w ni bela broń i naboje, ło·
sławieł mi.
Ano, nima co, udało sie. Nie bedem wisioł, Bogudzińka. A kie juz pociung rusoł dali, fo zem
łusłysoł, jak na. nigo ftórysik z jego kamratów za·

- Powunchaj se I - pedom mu, chocia mi sie
graby irzynsom łod strachu - to je to łuzbrojenie
po fwoik kamratach, tyk niehoscykach, co w dem· wołoł:
binie lezom. Fajnie syćko zem porozkroncoł i cho·
- Bruno, komf
pokom wieze, zeby mioły z cego w tyłki wom
He, hel Dzis go? To i ty mos takie cudackie
grzać, kie wioć stendy bedzieta.
przezwisko, jak mój ·bycek? Dobry znak I
Ale tyn łobzarty, mimiecki, czorci syn ani spojI tak mi sie letko zrobieło na dusy, zem se zarzoł na tobołek, ino przypion sie do miecha, co
con podśpiwywać, chocia mi nifto za io nie płacieł:
biały bel łod mąki i wielgachny.
A co? ni rniołem recht? tuparłek siew Milanów·
Hej! D>o ślubu me wiedom,
ku, ze musem mieć dwie packi: jednom bele jaDo ślubu me wiedom. .
kom i tam mieć schowane syćko, a drugom łoka
Łoj coś mi się zdaje,
załom na loko, ale z g ... m we środku Io tyk parsyZe mnie zenić bedom. Hej 1
wych bańdziorów. To mi te piknom zrabuj.om, a
ty łobdarfy nie rusom.
Tel~ ~em ~om. ł? .nał.opowiadoł, ze fciołyhyśta
- W asysdas? - sie pyto złodziej i ciungie miech pewmk1em w1edz1ec, 1ak1e morn przezwisko. Winc
za łusy.
. pozywajom me Ożóg, to je taki pogrzeboc do
- Mel - pedom mu po ichniemu, zeby mu je· łognia, abo taki łozór,, na ftórem w daYmvch 0 1sce winksom łoskome zrobić - ady foko fojnisto sach carownice na łysom góre ło r/ •., -· , • j·„
żdżoły.
mąka, fłórom zem pół dnia miszoł, zeby sie lepi Io
cie zdała . Pioch i trociny, po wirzchu przysypane ło
A do Cęstochowy pódem z Chmiel nika~ przesypkom. Widzem, ześ juz połknął hacyk. No to guł. cieze~. sie !: Matko111 Boskom r;ie łu.mawioł, skędy
Ale se nie wystawioj, ty babski wojoku, ze wojrie rnom .1s. Je11 to zarowno, a mme bedzie blizy•

•
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~półkach

W malce z

nadużyciami

W ostatnich czasach wydarzyło składająca się z najwybitniejszych
się szereg wypa.dków wykryc!a przez / przedstawicieli ruchu spółdzielczego
org~.ny ko~troh. wewnę~rzneJ „S~o- wyłoniła Komis]·~ Rewizyjną dla wszyłem
naduzyć 1 oddania sprav:cow
.
. 1,
•
w ręce sprawiedliwości. Wyshnnik stkich wy<lZLaiOW
branzowych. PonadW poprzednim numerze „Chłopski ·900 zł. dziennie _ w ciągu dnia wykoPAP zwrócił się do prezesa „Spo- io każda H.ada Okręgowa (odpowiada.
Sztandar" zamieścił artykuł dyskusyj- 1 pie ona 1 i ćw:erć ha kar:ofli; Zia siew~~~~. ~ntakfe~;~:;;i~~~g:ni~~;,;;:~ij~:a,,ter 2 n~wd·o woje\(vóddzh\;~1 ) i.. każda_
· r::o l
k · k
jest kontrola wewnętrzna tej olbrzy- u~ua .. JWO OW~
O PO\\ IaU:l.J~~a po
ny M. Józwiaka o maszynowych spół- nik na 1 dzieó ;) cg. żyta; za osiar ę,
miej instytucji społecznej.
·
wiatow1) wyłama własną k01rnsJę rekach rolniczych. W sprawie tej zapew- która zbiera 3-4 ha dziennie, 35 kg.
wizyjną dh kontrolowania działalnone zabiorą głos rolnicy - praktycy, żyta z ha; za tnaktor przy mJocce 4N<•
- Proszę zważyć, że w ciągu lat ści miejscowych placówek „Społem''.
których postawione zagadnienie przede omłotu. Ceny są tak skalkulowane, aby niepodległości
liczba
prn:i.cownikó\ ' Przy pomocy tych kilkuset placówek
ł
·
·
,,Społem" wzrosła z 5 tysięcy do 35 ty- rcpri.!zcntowany w radach czynnik spowszystkim interesuje.
maszyn.:t zmnortyzowa a się w ci:}.gn sięcy. Zadania, które nie mogły czeka1~, łeczny dokonuje kontroli działalności
Autor wychodzi z założenia, że półtora roku. Za~cm koszta wynajrni: zmusiły nas do „mierzenia sił na zamia- ·aparatu zawodowego. Niezależnie od
wkrótce może zaistnieć taka sytuacja, były by b. wysolne.
ry" - do szybkiej rozbudowy apan:itu, lego mamy również własną kontrolę
··
· b k ·
k d
·b I
Oczywiście nn zakun
maszyn
chłOJ)
potrzebnego
niezbędnie Polsce Odro- wewnętrzną w post1aci inspektorów za1
IZ na wsi za na me rą
o pracy i ra {
dzonej.
wodowych. Zadaniem tych inspekto~
ten musi zastąpić maszyna. Dla jedne- musi mieć l}ieniąJz:e. Otrzyma je ze
Wchłon<;'.l!śmy tak wielką il\".IŚĆ pr::i.- rów jest spruwdzanic \.\')'kona~ia w_y·
go rolnika na ogół maszyna jest za sprzedaży O\Yoców swej pracy, któ- cowników zupełnie snrow~ch,.. n)e z;v~ą- tyczn,Y~h zarządu, ,kontrolowan,ie dzrn:
droga, a więc nie ki1lknlnje się, dlnte- rych cena ohccme jest jeszcze nie,vspól- zanych dotychczas ze społ<lnęfrzoscią. blnosc1 posz~zegoln):ch placowek. 1
go byłoby celowe organizowanie spółek miema w stosunku Jo cen towaró,.,.· Trzeba było podnieść ich poziom facho- gospodarowania powierzonym mo.Jąt
maszynowych.
przemysłowych. Jest now:i sprawa sfi- wy drogi} szkolenia. Ale to nie wszyst- Idem społcczn~'m. Inspektorz.Y i_ngeruniansowania
tych zakupów, t.zn. (1two- ko. ZchiJ. emy sobie SIJ. rawi;\ że nie wszy- ją z całądcnC'rgią w wypadku
· db I Jalnchkol~
,,Gazeta Ludowa" podała, że „Sposcy potrafią si~ przez ruch spółdziekz:y wiek na użyć czy me
a stwa ze stro· wszyscy oupowiac
,J
•
la- ny pr,aco w n·l{o'w
łem" organizuje rolnicze zespoły m:t- rzenia nowycJ.
.; 1 i <logodo.vch kredytów zasyrni·1 O\WlC,, me
i
.
szynowe. Myśl powstała w Minister- w tych wypadkach, gifaie to jest po- .ią stawhnym wymaganiom moralnym.
- Jakie są wyniki działalności tak
. p „
ł J d
t k'1
. 1 . trzebne i chłop chwilow0 całej gotów- Tych chcemy się pozbyć najprędzej, silnk rozbndow1anego aparatu kontro!-'
l
s w.e t ,izemys
· moze
· ..wył ozyc.
· ~
Dlate<To
r ?
k . u. . e en. . a pzespo
. kt ma
. k'I me
.,, należyta• organizację kontroli nego
.
pows ac w azc1eJ gm1me.
roje UJe
.
.
·.
,
"
uważamy za jedno z zadaó naczelnych.
_ \.Vyniki podzieliłbym na pozytyw~
się stworzenie w tym roku 500 zespo- N1.e negują~ proJek!u „s1.}1Jłem • wy-. - !ak ta kontrola jest zorgani.1,0-- ne i negatywne. \Vyniki pozytywne łów. Jednak zespoły nie b~dą placów- powiadamy się za społkamt masz~·no-1 wana? .
.
. to usp.·awnienie działalności i zmniej~
kiami samodzielnymi, ale ogniwami 1 wymi, których właścicielami hę<.h! chło- Nie p~przeslaJemy na l.wn_trol;, szenie wskaźnika kosztów do skali
'ł<l· · 1 · h
l ·
h dl ' pi. Najlepiej jednal· hy pro<lukcJ·a m:t- wykonywaneJ z urzędu pr,w1, Związek : przechvojennej
czego nie uzyskała
przy spo zie mac
ro mczo- an o'•
,
Hewizyiny Sf)ó)dziclni R p i zoer.iani- .
.
.
.
bl'
l D t d
ł
ł
]· ł 200
· szyn i narz clzi rolniczych Jp·ła dosto-„J
,
·
·
•
;>'
Jeszcze zn.dna mstytucJa pu iczna powyc 1. o ą wp ynę o o ,o o
zamo"
:
J
•
• zowahsmy
wbsną, opartą w pierw- za unmi _ dalej to ciągły dobór elewień na takie zespoły, a sam powiat sowana do potrzeb . Jednorodzmnych szym ~zę<lzie na czynniku społ~cznym. n~entu ludzkiego,' ciągłe podnoszenie
płocki pragnie mieć już tej wiosny zę- gospodarstw chłopskich.
I Tak więc Rada Nadzorcza „Społent jego poziomu fachowego i moralnego.
spór ma5zynowy w każdej gminie.
. - \.Vynikami „negatywnymi'' nazywam
.
·
.
oczyszczanie naszego aparatu z eleProJektowany zespoł maszynowy hęme'ntu nieodpowiedniego. Nieuczciwość
dzie 'się skłia-dał z następujących ma- M. JANIAK
tępimy z cah1 bezwzględnością. W ciąszyn i narzędzi: 2 siewniki, 10 narzędzi
gu dwóch lat zwoh1ionych zostało bez
wielostrormych, 1 kosiarka, 4 kopaczki,
odszkod~~·:n,ia
~OO
niesum~~~:mych
1 traktor o sile do 200 koni 1 młocarUJ
pracowmkm\. \\ wypadkach Jaskra~
wych nasze organy kontrolne oddawac
nia czyszcząca i 1 młocarnia na prostą
ły winnych w ręce Komisji Specjalsłomę. Obliczono, że taki zespół maKażdy z nas doświadczył tego, że po
Orgauizacjra pracy jest znana w prze- nych i prokuratorów, jak to stało się
szyn zdoła obrobić 100 ha. Cena zalm- ciężkiej pracy prócz odpoczynku nic myśle i wydała tam poważne owoce, ostatnio w Mysłowic.ach. Uja'>''llionych
pu takiego kompletu wynosi 1.400.000 człowieka nie interesuje. Można mu należy ją przeto zastosować w rolnic- nadużyć nie ukrywamy również p1;zed
ł
mówić o pięknych rzeczach, o nadcho- twie. O<l niej w duźyrn stopniu zależy opinią publiczną. Stąd mamy niekiedy
z·
dzących wielkich· wydarzeniach - ow- post<;'.p rolnictwa, ho życie idzie tu w „złą prasę''. Czytelnik gazet może nieSpółdzielnie muszą odrazu zapłacić szem przemoże się, zacznie uważać. ale kierunku przyrzucania coraz nowych kiedy odnosić \\Tażenie, iż w „Spopołowę tej sumy, tj. 700.000 zł. Na dru- niedługo - usypia. Jest to zupełnie prac rolniko~:i. Tylko wziąć pod uwag~ k:n" dzieje si~ 'vięcej nadużyć, niż
bo. każdy z nas ma okreś- hodowlę, ile przybyło mu nowej robo- nrrdzie indzie.·,·. \V rzeczywistości sprawa
gą po ł owę Bank Gospodarstwa Spół- zrozumiałe,
„
1oną i1osc
sił, Jeśli użyje je całkowicie ty, doglądu i opieki w samej zagrodzie, wygląda tak, że my mamy zapewne
dzielczego obiecuje kredyt. Na razie w jednym kiel"nnlłu to braknie mu ich a na polu? Trze' .a uprawinć nowe ro~li- największy odsetek nadużyć
w y·
mówi się o kredycie 100 milionów zł.
na co innego. Zupełnie podobnie jak z ny pastewne i przemysłowe,· które "Y· k r y t y c h jest to dziełem sprawnoWzorem d1a- organizowanych zespołów pieniędzmi, gdy wyda je na jedno, brak- mag.ają o wiele więcej pracy niż upra- ści naszej sieci kontrolnej.
maszynowych mają być szwedzkie i nie na drugie i musi czekać aż znowu wa zboża ..l\Iożna powiedzie<\ że przyNie uchylamy się też od kontroli
.~ l"'k. ~ bywają w pomoc 1'olnictwn m1·szyny. 01)inii {)HhliczneJ·, a mianowicie 11ras_v.
szwajcarskie spółki i spółdzielnie ma- je skądś dostanie.
l tak samo jak z pieniędzmi - trze- Owszem - ale trzeba pamiętnć i o n- na której alarmy zawsze rMgnjemy.
szynowe. Niewątpliwie projektowane ba oszczędnie gospodarzyć swoimi si- bytku sił na skutek odpływu ludności Na ogół współpnaca · organów opinii
zespoły maszynowe będą mogły ro~ros- łami, żeby, poświęcając je dla uzyska- rolniczej do zawodó ~ nierolniczych. I publiczne.i z nami daje wyniki pozynąć się samodzielnie i nawet duże nia środków utrzyn1aniia, pozostawało
Mimo maszyn napewno rolnikowi tywne. Zdanają si~ jednak wypadki
przedsiębiorstwa.
ich jeszcze np. na czytanie, na udział coraz przybywa pracy, dlatego musi nielojalnego ustosunkowania s:ę i wy.
w życiu publicznym, w ogóle na dzia- najmą~lrzej . gospodarzyć . wsoh-c·n, z ·skiwania na naszą niekorzyść prze.
Opracowany przez „Społem" projekt łalność, której życie wymaga od kro- sych sił, by ich starczyło Jeszcze n1 pro\YL'1dzonej przez nas z całą enugią
inaczej ujmuje problem niż rzucone czących na czele. Ten, kto jeszcze nie życ.ie ku~tur~lne i spokczne.
akcji oczyszczającej. Tak np. niedawno
myśli przez M. Józwiaka. Ten woli, aby kroczy na czele, lecz pm.gnie tam być
Orgamz&"Ja pracy w gospodarce zdarzył się wypadek nresztowania kilspółki maszynowe były inicjatywą rol- - musi w tym celu o wiele więcej po- chłopskiej - mimo że pozornie jest mu- ku dyrektorów pewnej centrali handloświęcić sił niż inny.
ło >vażnia - naprawdę jest jednym z wcj w ró;~nych miastach oraz jednego
ników czyli właściwie sankcjonuje
Dl .0 1 'k
t
.
,
najważniejszych czynników w clzialal- niższego 1Jrz~dnik1'.l „Społem". którego
0
istniejący na wsi zwyczaj wspólnego r 1a ! m .a Ją
s~ra~. pier\\sz~- ności zmierzającej do podniesienia wsi zresztą zwolnióno wkrótce \Viadomość
zakupywania dużych i drogich maszyn zę,c,ne\ wa~i..k asn~n J~~ ' ze osz~zęc - na wyższy szczebel gospodarczy, spo- ta ;met Ja podalJa priez Jedno z pism
1
·
h dl a potrzeb paru nosckłsi
m. al rnmu
m~ mo~e
Pod dwzględem
tvtn1· narzę d zi· ro l mczyc
zwy ym rozamec
.piacy.po eNgac
p. dna
o- łeczny
. , i. kulturalny.
.
.
." .
łcodzie1;nych
, . l)Od ,,ohJ'ektvwnym'~
.;
rolników. ,,Społem" natomiast daJ·e t d r ł
ł
d · · t
b d i 0 ł waznosci rowna się on z.aga memu o- em, mow1ącn11 o , masowych aresztoą'ł dno~ ca 71 z;en_, .enkaz. . ę z Ge d rab I płacalności rolnictwa, a mo.ie i stoi wy- waninch w ,,'Społe~".
rzecz goto '"ą bez naJ·mnieJ'szego wysi"ł po
ia, po posw1ęci s1ązce.
v y r· · d ·
t
·
ł
I
. . . d . . .
.
"
- t k
b'ł
dłb
d · d
. · dł 1 zeJ o mego, 1)O u rzymame cen op aslmeJą i zrnłaJą Jawm oraz ukryci
ku zainteresowanych, a raczej w myśl a zro · 1 ,•dnpos~~ . Y zb ztnrnikami rue.. ~1 ; J calnych zależy dużo od wysiłku, na ja- wrogowie spółdzielczości ·j ci wykorzygo. 0 szczę osc s11 ro o
a musi isc k" hł · m
· d
·
·
. ·a
k · ·
\\<')'tycznych rządowyc h .
w kierunku usprawnienia wyników je- I c. op1 og_ą ~1ę z o1~Y~·
.
st~1Ją k,:tz ą o ·az,Ję, ~;hy r~1chowi spółPamiętamy oświadczenie min. Hila- g 0
: b
t
lb ·
Niestety w swiia domo c1 nasze.] spra- I dz1elezemu zaszkodz1c. N1e powstrzy.
1
ze Y
m~łeken dsam,ła
~
Jkeszwa
· ma nas to od chlsze1·
akc ·i
rego Minca na ZJ.eździe ,,Przemysł dla cze pra~y:
mme1szy
wys1
awa w1ę sze Pl ta . nie. stoi na właściwym miejscu.
·
- · · enero·iczneJ·
,.,
c
1
· · d t ci
1t t. N
t
anUJe się przykładowe zagrody i ~ro- oczyszczania anaratu Społem" ręka ~
01
wsi" we wrześniu 1946 r., że w maga- mz o ą r~Z~l
a czyn; o 1? . e- mady, ale cicho jest o systematycz~ych rękę z organami SPfft\~;iedliwości choć~ynach stoi. 2.000 dużych siewników, gab.zrozumt iec a :vo, utpkrzy omruf
ktaJ~C badaniach n.ad organizacją pracy rol- bv · prze1~rowadzan~ przez nas' akcJ·a
.
B ł b so ie częs o na wsi spo y any a , ze 'k
lk"
, .
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„ .
, ..
tóre nie znajdują nabywcow.
ya y d .
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d
111 a, 1)CZ czego wsze ·1e wzorce me mia a
prze1sc10wo znszkodzić
w 0
waJ sąs1e z1 na rownyc11 gospo ar- ·
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·
·
·
.:
·
·
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· .
. . 'ęc teraz okazja te duże maszyny i na- t
l · d k 0 h t · d0
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Je
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ne.
Jeszcze
bardziej
koniecznym
jest,
nie
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e en JUz
-·
d
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ł
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.
d ' żeby rolnicy sami zaczęli p'.łtrzeć na mierzamy bowiem i w dalszym ciagu
'.)\Wlne zespoły czy też spółki maszy. ab"'.11°d s. o~czy. .ro
ę, a rugi ra Y swój warsztat pracy, na swe życie od podobnvch wypadków ukrywać za' tę
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. . uporzą owamu prac~, . ze um"k a się
memu. mozna. o~ią~nąc nze wym u. meme naszego aparatu stosownie do
aJą _Juz .us.taloną tary~ę za ~ynaJem. n~epo~rzebnych czynnosci. Jest to orga- Badam~ specJalistow dążenie to u- stawianych mu, bardzo wysokich wv, voozyczeme kopac~ki obhczono na 1~CJa pracy...,
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OB·RAD SEJMOWY.CH

Pańslwo winno im dać pracę i stworzyć takie były łamane samowolą poszczególnych urzęd•
warunki, które i..y powsirzymały ich od powro· ników.
W interesie więc powagi instytus;ji Sejmu i
1tu do dawnych błędów.
Rządowy proje:tt amnestii wraz z popraw- 'wi tych poprawek Klubu PSL, które nie zob I<'
Natomiast napastliwe przemówienie posła poszczegóhyc:~ posł.J~ orąz pos;ianowania ic:h
kan~i, wpr-. .vadzor.ymi przez Komhję Sejmową. ł~ przez Kon.i;:ję przyjęte. Mówca, p:iwohij;:, . Z .imbrowskie~o zupełnie odbiegło od tematu pracy - konie~zne 1est wydz.me zar~ą„zena
zre1crowr.ł przed lzbą poseł Sokorski (PPR).
się na opinię, v.yrażoną jakc,by pruz \'152.)'~• · '.yskusji i wykazywdo znacznie więcej iroo,ki ze s\rcny P•,e~11ua, by Urząd Kontroli sz:mo·
Amnestia obejmuje zarówno tych, którzy po- k:ch c~łonków 1'omisji, charakteryzuje te po- " zd.rskredytowanie prezesa Mikołajczyka i po· wał prawa S~1mu..
.
.
pełnili przestępstwa w kraju. jak i tych, któ- p1awki, jako „der.1agogiczne", czym nastraja dla Zuławskiego 1 niż o ustaw~ amnestyjną.
W momencie, 1uedyśmy uroczyście 'll<:hwa11li
rzy dopuścili ~i<> ich poza gn,_nicami pa1i$twu już w sposób odpowiedni swych towarzyszy pardeklarac'ję prnw człowieka i ol>ywatela, poręcz:a•
Ukrywający się po lasach iul> g.:lzicbdziej, be.: tyjnych i tak nie okazujących żadnej sklonnoZ POWROTEM DO KOMISJI
iącą równi.e~ wolność pr~y .- .odwołuje.my się
względu na popdnione przeslępslwa, będą obje· ści do ~h!chania w spokoju przenlówizń r-,łów
do Wysokie) lzl;y, by ro·Nme 1ednomy~lrue U•
ci całkowicie amnestią, jesli stawią się przed z Kl•· ! PSL.
Po zamknięciu dyskusj~ Marszałek udzielił chwaliła zarówno nagłość w:::i..:sku, jak i sam
komisjami specjalnymi i złożą broń oraz inne ,
jeszcze raz głosu referentowi ustawy amnestyj· wniosek.
narzędzia zbrodr.i. Ustawa przewiduje daro-1
STANOWISKO PSL
ncj posłowi So~ors~iemu, .który postawił wni~Przeciw nagłości wniosku oponuje poseł Hoch•
wanie przeslęiJslwa dezercji w st-0sunk1L do u.
.
. .
s~.k o odesłanie proJ~ktu Jeszcze :az do Komi: feld (PPS) i wnosi o odesłanie go d.:i Komis;i
krywających się w kraju i za g:anicą, nie doNastępm~ ~ch.o<lz1 na !11o_wn1cę P.oseł me~. SJ1 celem rozpa~rz~n1~ poprawki, . zgłoszo~e) celem ~vyczcrp~jącego przedyskutowania. Mów•
tyc:r.y to jednak funkcion~riuszy bezpieczeń· Stefan ~oroonsh Po kr~tk1m wst~p1e, w kto· I pr~ez p_o~ła Koro1o~sk~ego w sprawie odpoWle- ca oświadcza, 1z Klub i>PS stoi twardo na sta•
slwa, którzy za opuszczeme posterunku pono· rym da1~ odprawę P?S~ow1 So.k?.rsbemu za pe· dzi~l~o~c1 za B~z:sć 1 Berezę.
.
nowisku uprawnieii regulaminowyc'.i i jest prze•
szą nadal pełną odpowiedzialność.
w?ł:l'.wame. się. n.a ~pinię KomlSJl kt?ra _na KoWmosek przy1ę•y został 1ednomyślrue przez ciwny cen::ur~waa.:u przemówień poselskicb
'fi stosunku do tych, którym przestępstwo zo- m1s11 byna1~m~1 me zosta~a wypowiedziani!: - całą Izbę.
.
.
I przez ~Kontroli Prasy.
stało już udowcddone, i którym wymierzono poseł Korbonski przechodzi .do rzeczowyc,h 1 ze I Poprawka ta 1est ~ardzo istot~, doty~zy ~na
Marsza1~k zarządza głosowanie nad nagłoAcll\
~arę oraz w stosunku do znajdujących się w swadą ~vygłoszcnych wywodow, uzasad:nta)ącyc.h ; ptzest~pstw przedyvo!ennych, kto~e rzuciły. cień wniosku. Za _ opowiadają si~: Klub PSL o~az
ar~s1.cie prewencyjnym, stosuje się złagodzenie st":nowt~ko Klu~u ~SL wobec ustawy amnestyJ- 1 rw. panstwo polskie 1 zepchnęły Je <lo poz::>mu dwaj podo\de niezależni Zuławski i Kwiatkow•
kary, a .nayvet zup.ełne jej darowanie._ . Kaq• I neJ. (Przemów1en1e to podamy w następnym dyktatur.
&ki, prz~~i-v - ·wszy~t.kie pozostde Kluby. W.
do lat r1ęc1u zo;t~1ą darowane w ~ał,osc.1, do I nu:nerzel:.
.
.
. .
tym starue rzeczy wruosek PSL będzie rozpal~t. lO·ctu w połowie, po:1ad 10 lat-1ec.ne1 trze- . Posłov.ie z ław PP.R 1 SL usiłowali k1lkakrot- 1
ODRZUCONE WNIOSlii
trywany przez Komisję Sejmową w trybie zwy•
c1c1. Karę śmierci lub dożywotniego więzie- me przeszkadzać mowcy, tak że nawet Mar- 1
.
.
kłym
nia zamienia się na 15 lat więzienia. Pcnadto ~załek nltl'3iał in+erueniować, ale robili to eh~ - . Za p~erwszą popra~k~, mc.1ącą na celu wy-,
'
w szcze!!ólnych wypi>dkach. które omawia art bn z przyzwyCLajenia, ~dyż rzeczowe i prawni- 1;iwna!1i.e dyspr?porc11, Jaką stw;arza . ustawa,
9-ty (np. młody wiek), prokurator może przed: czo umotywowane prz~mó\lienie pC>S. Korboń- 1 3U~OV!leJ tra.ktu1ąc .ares~ow~n}'.C•l: rut tyc~.
H
A I. Y.
łożyć Prezydentowi R. P. wuiosek 0 częścio- 1 skicl!o nie zawierało akcentów drażniących
ktorym t:dało si~ umknąc uwięz!r.ma - g!osu)e I N N E
we luh ca łkowite ułaskawienie.
\Tf c~wili, gdy poseł Korboński mówił o ho· tylko Klub PSL 1 pos~ł żuław.ski ..Ws~ystk1e P.oJeżeli chodzi 0 przestępstwa pospolite, to hatersk1ej przeszłości woj~nnej narodu i.wis~i~- 1 Z?s~ałe kluby poselskie opow1ada1ą Się przectw APEL DO POLAKÓW ZAGRANICĄ
amnestia przewidwje zupełne przebaczenie kar !!o, z ław SL padł poci tego adresem iromcz· 1 ntP;f· .
pozbawienia wolności do l~t dwóch lub !!
_ I ny okrzyk: „Bohater".
Warto może byłoby u.raki sam los spstyka i dalsze poprawki po·
Całkowita jednomyślność panowała r6wni.?ł
ny.
rzp11 świado?'li~ ?wcg? posła, it ź!e tra!ił: bo mec. , słow PSL.
.
.
.
przy ui::;r.v~laniu apel.u do Polaków zagranic!\
1
Odnośnie przestępstw skarbowych amnestia Korbons.k1 Jest 1edn)'.m z. na1bardz1e). zasłużo·
l!stawa .a.mn~sty1na '!' .drugim czytamu zo· w brzm1emu następu1ącym:
dr tyczy występków, za które grozi kara po· ny:ch działaczy .ko~sp1ra~y 1 nych,~okr~sie o~u~a- s:aie przyjęta 1ednomyslme prze.z całą Iz?ę 1 po- . Roda~y przebywający zagranicą kraju! Bra•
zbawienia wolności do 6 miesi~cy lab grzywny I c11, po~czas. ktore! pełnił odp~w1edz1al~e 1 i;ue- c... em M.ars~ałek zarzą.dza trzeci~ czy.tamr..
• cia i Siostry!
do
OOO zł
słychame niebezpieczne funkcie orgaruzacyine.
Na mown1cę wchodzi prezes M1koła1czyk, aby
Po latac't b b
• k' -<
• d
• mi
50·
·
złożyć oświadczenie Klubu posłów PSL.
.
a; ar~yns !e~o na1~z u. nte ~~·
DYSKUSJA
/ W dyskusji, jaka wywiązała się następnie, kieg~, po latacu oharnei t zwyctę1k1ej z DllD
WYtACZENI SPOD ~MNESTll
J przemawiają poseł Wachowicz (PPS)
poseł "".alki, po trzech bez mała ~atac.i owocnego wy•
.
„
Po przemówiedu posła Korbońskiego zabic· Frankowski (Klub Społeczno-Katolicki), poseł sił~u nad odbudową 01czyz:iy - pierwszy
Ustawa wyłąc~a .1ed~11-k ,5 P 0 ~ amnes.tn prze· ' rali kolejno głos przedstawiciele wszy.stkich Ochab (PPR) i poseł Tur (SL).
j Se!m Ustawodaw,~~Y. Odrod.z~'.ileJ, Demokratycz•
siępslwa .szcz~go~me c~ężkie, Jak szpiegostwo Klubów poselskich. W imieniu PPS przema·
Po wyczerpaniu listy mówców Marszał.?k za- 1 neJ Rzeczypcs~o•l·CJ Pclsk.ieJ wzywa Was, Ro•
fa~szowan~e pi~nię_d~y 1 sabotaż gospod.arczy. · wiali posłowie Reczek i Obrączka, ze Str. Pra- rządza ostateczne głosowanie na<l całością u· dacy, do I.Jowiolu do kra1u.
Nie b~dzie rowniez sto~owana . a~nestia do I cy poseł Trzebiński, ze Str. Demokratycznego stawy amnestyjnej.
I Dla wspólnego nam W:}zystkim dobra wzy•
bzłodkow band. UPA, „Wiłkołako\~ ora7 _tych poseł Nowacki, z SI., posłowie Saciłowski i
Cała Izba podnosi się z miejsc. Jednomyślną warny \'/;:.s, l:L·acia i .~io~try, stańcie wespół .z
atn '. którpe ma1ą na cel.u odcrw:in1: ~zę~c1 t~- I Garncarczyk, z „Nowego Wyzwolenia" poseł uchwałą zapada akt wielkiej wagi dla narodu. całym N.:trodcm c!o w1elkiego dzida odbudowy.
ry orium
aństwa
D rzew1ee
.· k'1. z Kl
1· v c1 0 poUstawa amnestyina
·
· . w życie
· z cbwi· I J e d en prze d nan,1· c~ l : szczęsc1e
· · niepodległe1
·
·
b I'
ł 'b' Polskiego,
. k Rowmez
.
. .ci j kkto·
'
. u b u S po ł eczno· K a t o.1co.1e
wejdzie
1 ~ w ~OJS .u ~ikepr~!Ja.ci~ ~ im, seł Fr~nkowski i wrezcie z PPR poseł Zam· lą ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.
Y
s
Polski lJemokra~ycznej, umocnienie Jej siły,
u wys u„1wa 1 się w1ogow1, )a ro,vn1ez zbro· browski
,
pomnożenie Jej s
t · · C l t
·
dnie.rze faszystows.ko-hitlerov:cy ~drajcy i:ia·
Mimo. powagi zagadnienia nie wszyscy mówc
Na ~ak?ńczenie o~ra~ w dniu, 21.II: zabrał m ws óln ·ni w :it~i~osci.w e . en prag~ie•
rody .w c~as1e ~01ny oraz c1, ktorzy, .pełniąc potrafili wyrzec się przyjemności atakowanii głos p1:m1er Cyranluew1cz, pr.o~ząc, lz:ię o u- oslągn{c;l }
Y
m
szystk1cl& ł'ola..ów
funkcje kieroyvm~ze w. Polsce przed. woiną'. po- PSL, choć w tym szczególnym wypadku nale- chwalerue ustawy o pełno.moctl.~c 'w'.1cn dl'.l Rzą
~o•zą od~ow'.ed~ialno~ć za klęskę wrześmową żało więcej poświęcić uwagi amnestii, a mniej du na okres <lo. naslępne1 ses11 se1mowe1.
a fa~zyzacię zycia pausl\vo.'.ve!l?· .
porachunkom partyjnym. Okazuje się jednak.
Rządowy proJ~~~ ustawy Izba zdecydowała PEŁNOMOCNICTWA DLA RZĄDU
Wyłączono spod amnes~u mektore. przeslę.p· że PSL przysłania im najdonioślejsze sprawy. . odesłać do Kom1s11.
st~a gospodarcz.e, P°ł'~łn1on~ po dmu 9 maia
Istotne momenty poruszył poseł Frankowski,
W ostatnim dniu obrad sejmowych, po uchwaWprowadZSny 'w dniu 21 ' bm. ~ p0siedzeniu
1~ ,6 ro)(u,, , a;. m1anow1~1e . związane z ~ostawa· troszcząc się o da.lszy los zarówno zwolnionych • leniu ustawy o amnestii, załatwiono następujące przez premi~ra Cyrankiewicza projekt ustawy
1
mi dl~. woJSKa, rozdzielmctwcm. t~warow dla z więzień, jak i ujawnionych konspiratorów. sprawy:
o pełnomo7n,1ctwac!i ~la Rzą~u ,został przyj~ty
ludnosc1, karygodnym protekciomzmcm oraz
prze~ ~om1~1ę Prawn :c~ą w meooecności przed·
potajeimnym gorzelnictwem. Data 9 maja 1946
staw1c1ela Klubu PSL 1 przy powstrzymaniu. się
roku została wprowadzona ze względu na to.
te w pierwszym rokit powojennym, gdy stosunf~~}~ies:O.przedstawicicla Klubu Społeczno-Ka·
ki 11?spodarcze były jeszcze nie unormowane,
.
Przedstawiciel Komisji Prawnic7.ej po$eł Do•
możliwe brło większe pobłażanie, natomiast po
Jednomyślną uchwałą całej Izby bez dysku·
e) wolność prasy, słowa, stowarzyszeń, ze· miliski (SP) wnosi o uc'..waler.ie przez Izbę u•
tym okresie pi;zcstępstwa, !lodzące w interesy
itospodarcze wmny być traktowane surnwiej sji przyjęta została następująca Deklaracja Sej· brań, zgromadzeń publicznych i manifestacyj, stawy w brzmieniu następującym:
f). prawo wybierania i .wybieralności do or·
„Upowainia się Uząd do wydawania dekre•
To samo dotyczy przestępstw, popełnionych mu U~tawoda~,·~zego w prz.edmiocie realizacji
ganow. władzy pań~~wo~eJ,
.
tów z. mocą ustawy według zasad ustalonyc!i w
prze7. urzędników państwowych, które przyczy· pr.aw. 1 wolnosc1 obywatel~k1ch:
~eJm ~~tawodawczy, 1'.'-ko organ :władzy
g) ruenaruszalnosc mieszkania,
prze_;,isac!1 art. 4 ustawy konstytucyjnej z dnia
niły Państwu szkodę na sumę ponad 100.000 zł.
Nie korzystają również z amnestii osoby, które, zw1~r~ch~1~1 Narodu Polskiego, deklaruje . uro· J hl tajemnice korespondencji oraz innych 19 lutego 1917 r. o ustroju i zakresie działania
będąc w służbie bezpieczeństwa, popełniły prze· ?zysc1e, lZ w swych pracach konstytu~yJnych środków porozumienia,
najwyższyc'1 organów Rzeczypospolitej Polskiej
')
·
k
etęp~ iwa przeciwko bezpieczeństwu lub porząd· 1 wstawodawci;ych oraz przy wykonywamu kon·
· .1
d \ (Dz U R P Nr 18 poz 71) na ckres od dnia
1
0
1
troli nad działalnością Rządu i ustalaniu za· d
płr~'>l'. '\\h'llosz~ma. s arłg,dpe ycy) t po .at. zam'kni~ci~ s~s i'i Se1'~1u Us1awcdawcz o50 otwar
kowi rubliczll'?mu.
· " k'
k
l't k' p · t
b dz '
o w asc1wyc or 0 anow w a zy pans wowe1 1
•
.
.„ ,
.
sa dniczeso 1erun. u J?O 1 Y 1 ans wa
ę 1~ samordządowej,
tzj w chiia 4 lutego 1947 r. do dnia otwarcia
kontytnuować
realizację
podstawowych
praw
1
')
d
·
k
aastępncj
sesji
Sejmu''
WOLNO~t
wolności obywatebkich, jak(
I prawo o pracy 1 wypoczyn u.
.
.:
.
ó
,,
b
b
l d
k) prawo korzystania z ubezpieczeń socjal·
Po otwarcm dyskusJl nad pro1ektem ustawy
DLA 25 TYS. WIĘtNióW
a ) r ~nooc wo e~ prawa ez wzg ę u .na na· nych
I wchodzi na mó,,uicę ambasador Lange, posłui·ą·
. L
. . .
d
h rodowosć
I) opie
' . k ę na d ro d zmą
. oraz nad matką i dzieck } rasę
b . kreligię
t ł ' płeć
· ' pochodzerue ' stacy z PPS ·
Z I1er cy 7.579 w1ęzmów karnych, osa zonyc
ta przestępstwa polityczne i wojskowe wy· now 1s .0 u wy sz a ~eme,
. . .
kiem,
Poseł Lange wnosi o udzielenie Rządowi sze•
licza reforent - 4 545 uzkska całkowite zwol·
b) ruelykalność 0 5 ohistą, ochronę zycia 1 mie·
ł)
h
· · d l · · d
rokich pdnomocnictw w zakresie polib•ki
· ·
ł
dz. .
ł
nia obywateli
oc ronę zd row1a
1 z o nosc1 o pracy.
.
,
za•
n1~n1e 1 2 •343 .z ago eme ary w po owie, 423
.. •
, .
. .
.
.
..
,
gramcznej i charakteryzuje obszernie zaradni·
c) wolnosc sum1emfl i wolność wyznania,
. Równocz.esme SeJ~ stwierdza„ 1z wyzysk1~a- cze wytyczne tej polityki, zmieizającej do t?:cze·
0 Jedną trzecią, 197 uzyska zamianę z dożywot· I
nfo~o więzienia na lat 15 i 65 więźniów z kary
d) P.rawo do ~au~1, woln?ś~ bad.ań nauko- niu praw 1 wolności ~bywatelsk1ch do .w~lk1 z rej współpracy ze wszystkimi państwami 80 •
śtnlerci również na lat 15.
wy~h 1 . o~łaszama ich. wymkow oraz wolno&ć de;'ll?kr~tycznym u~lrojem RzeczypospohteJ Pol- jusznic.zymi.
liczby
13 ·d497
tworczosc1 artystyczne),
sk1e1 wmny zapobiegać u1Stawy.
Nas'ę
• t pose ł Bochem
• k'1, k tó·
·
·1 dwięiniów. politycznych ' po·
.
• pnym mó wcą ies
Z?st~1ący~h po s e ztwem 1 os~dzonych w w1ę·
ry motywuje stanowisko Klubu Spcłeczno-Ka·
1:1enmch .1. areszlath prewencyjnych, skorzysta
tolickiego wobec Rządu. Klub ten zajmule po•
Z a!11nPSfll około 90 proc„, przy tym. 60 proc.,
słoma
zycję wyc~ekującą do cr.asu, gdy Rząd ~CZ.ili9
t<? 1est około 7 tys. zostanie natychmiast zwolrealizować swe zapo'\\ied~i.
nl"'lVCh,
Z lic7.hy 12.926 karnych więźniów pospolitych
(H. Chorążyna uzasadnia wniosek PSL)
P os~ł Garncarczr,k z SL, poseł ~ęgrowski z
- 7.820 uzyska całkowite zwoli1ie11ie. 3.335 PPR. 1 poseł, ~enc; 1 1k z SD deklarują pełne po•
złagodzenie kary o połowę. 1.320 o jedną trze· Sejm Ustawodawczy raczy uchwalić:
dopiero parę posiedzeń, nastąpiło pogwałcenie pa;cte styc.i •<:Itl!:JÓW dla ustawy o pełnomo•
cią, 80 otrzyma zamianę dożywotnie!to więzie·
Sejm wzywa Prezesa Rady Ministrów, tych praw. Oto Urząd Kontroli Prasy i Wi· 1 cmc wac \ •.
nia na lat 15 i 61 karę śmierci również ua lat
dowisk bezprawnie cenz-utruje, a nawet konfiNa wniosek referenta posła Domińskiego
15 Z liczby 14.351 więtni6w śledczych pospoby wydał zariądzenie Urzędowi Kontroli skuje przemówienia posłów, wygłoszone na po- Marszałek. poddaje pod głosowanie ustawę o
litych ckoło 5 do 6 tysięcy uzyska zwolnienie
Prasy i Widowisk ścisłego przeslrzel!ania siedzeniach Sejmu.
pełnomocmc:wac!1 w drugim i trzecim czytaniu.
natyc'imiastowe a 90 proc. będzie objętych amne·
art. 31 Konstytucji z dnia 17 marca 1921
~c.en~urowane .przez Marszałka Sejmu prze·
Ustawa zostaje uchwalona. Powstrzymujlł
stią.
roku, co do pełnej swobody publikowa- mow1erua poselskie bez powiadomienia z„iute- się od głosu Klub PSL, Klub Spc łeczno·Kll: 0 •
W tf'n spos6b ogółem skonysta z amnestii
resowanych posłów i Sejmu zostały jeszcze raz !icki oraz poseł żuławski.
•
pon'\d 45 tys. osób, przy czym z więzień i are·
nia przemówień, wygłoszonych na posie- scenzurowane · przez Urząd Kontroli Prasy i
~· . ·- ntńw "' 2we ' cyjnych zwolni się natychmiast 25
dzeniach Sejmowych z ograniczeniem Widowisk. I tak drugie przemówied;i pcsła
tysi ę;::y ludzi.
przewidzianym w art. 33 § 3. Regula· Żuławskiego z dnia 18 lutego 1947 r. zosldo w
DR KOl.ODZIETSKI PREZESEH NIK
min Obrad Krajowej Rady Narodowej,
ca.łości s~onfisko.wane w „Gazecie Ludowej",
mimo zanneszczema go w urzę d owym st.:nogr a·
fDPRAWKI KOMISJI
mie. W tygodniku 11 C~łopski ~zlandar", „Piast"
_P~ dokonariu ~wyboru 15-t~ Komisji poselUZASADNIENIE
oraz „Polska Ludowa skonhskowa!lo c_ę~cio- ~kic 1• Jzb~ przes •.ła do frzec1e~o punktu po·
N11•l"IP'' te referent przechodzi do szczegóło·
Jrdnym z najistotniejszych atrybutów Parła· wo przemówienie posła Wójcika i w c - ło~ci ! rz~dku dzie~?ego: wyboru prezesa Najwytszej
wc~o oJ:>iódenia ri c>p~a wek, uchwalonych jed·
wypowiadania posła żuławskiego z dnia 8 lutego 19~7 roku. a Izoy Kontro.i.
nomy~l"ie pr z<!z K 'lnti ~ j ę. Obrady Komisji to- mentu jest p•awo swobodnego
.Jedynym zgłoszonym przez Konwent Senio·
::z: yły się w afn,Lderze hardzo poważnej i Io- dę posłuw na f>Osicdzeniach, prawo krytyki o- dopiero na skutek interwencji u Prezesa Itady
1
<lne i w .;p 6łrm>cv przedstawicieli wszystkich , az moinos~ podawania do publicznej wfado- Ministrów i Ma~za.łk.a Sejmw i:zy~kano prze- ;ow1 _lra~dy.l tcm był dr Henryk Kołodziejski.
mości
ich
przemówień.
Te
dwa
prawa, ściśle druk tych przemow1en, ale powtorme scenzuro-1 Wy,;or iego zapadł jednomyślnie.
~ lubó w p o~ el skich.
Niektóre z poprawek mają bardzo istotne ze soba, związane i prawo swobody słowa w wano.
·1aczeTlie merytoryczne. Dotyczy to przede Parlamencie byłoby bez znaczenia, gdyby nie
Z mowy posła żuław!Y.iego skonrbowano Z A ._ u N I i: C I E
;zystkim wprowadzenia kontroli Rad Naro· było prawa publikowania zgodnych z prawdą wszystko to, co mówił o pozbawieniu prawa
1· 1 n
Jł
S EJMU
)Wych nad rejestrac;ą ujawniaj11,cych się, oraz sprawozdań z posiedzeń Sejmu. Wszystkie de- wybieralności do Sejmu lowarzy~za Zda:iow· j
• '
mokratyczne
ciała
ustawodawcze
w
postanoiesienie piwnej waru!lkowości, jaka istniała
skiego, chociaż powyższe było drukowane w
Po wycze~paniu porządk11 d,.i-nnego Marsza·
· projekcie rzą d owym, który przewidywał za- wieniach swych normują te dwa zasadnicze pra· „Gazecie Ludowej" z dnia 9 lute!lo, jako zgo- łek o~czytuie ~arzadzenie Pr e7.ydenta Ri:11c7v
we
Sejmu
i
Posłów.
Pierwszy
Sejm
odrodzoirsi;enie k<i.ry na okres dwóch lat od terminu
dne ze stenogramem urzędowym.
P?Spoh~~J z . dm<t 22 lutego 1947 r. o zaml<11 .
nej Polski przestrze~ał tych praw. Dopiero
.
•
cm ses11 Sepuu Ustawodawczego.
jawnienia się.
Sejmy
sanacyjne
odważyły
się
naruszyć
te
u·
Yf!
tych
warunk~c~
1est
rzeczą
wysoce
n1epoNastępra sesja budżetowa powfona być z•yo
Kończąc swoje przemówienie poseł Sokorski
.:i.r.nP' 'Tli~ t.e poseł Korboński z PSL zastrzegł prawnienia. Niestety, także i w stosunku do waz:q~ •• by p1"zywile1e zagwarant.owane ~onsty· hna naidall'j w terini„ ie dw1•mi~rięcznrw ·o&
o.P.tt.n.
e
go
Sejmu
Ustawodawczego,
który
.c:>dhył tu_cy.J!łl.e. ł ~ę_~ętf..ZDY.J;IJ, ret\llauuue.m Seimu -·I dnia otwarcia Sejmu (t. zn, od i b~l~-Ac •
sobie na Komisji 2r~o. ~TJJJk!~~i~,Jo ~i111.o:
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ktatów pokojowych, 5) kwe- 1 gdyby w ci:asie konferencji ! się za gran,icą, jeclnemu
stie związane z likwidacją Ligi moskiewskiej sprnwa traktatu i wództwu.
Narodów, (:j) sprawa traktatów była nadal rozpatrywaoo.
Celem spiskowców było „zw0c
„SEMPER FIDELIS
Przemysłu Spoży,ycze g o w Po- bilateralnych, zawartych przez
łanie thwnego parlamentu oraz
VICTORIA"
· znaniu za ułatw i enie i< ' <tczci- Austrię z innymi państwami,
NIEUDANY ZAMACH
re:;tytucja władzy hyłcgc},rewych ti:anz_akcji. lJw~c;z.;cD ? po- : 7) restytucja archiwów.
STANU
gen la Horthy.
"-(
. Dma 1~ lutego l_n zed . \\OJ~ nadto. l~lonnna ~awlika,„P10~1:a
Pozostałe nieuzgodnione punAresztowani kurierzy zezna.s~O';.>'lll Są<len! H.eJono'\ )111 \\ . DoneJa, 1' ranciszka Cmdzm- kty, ohcjmujące następujące
Władze . w~gierskie. wp_adły . ją, iż zostali oni wysłani przęi;
tidai~„ł~u sta1:ęh czlo1:ko~':1e an- , skiego, którym Ziemhac;r, uła- I zaaaclnicn'ja: 1) gwarancje i ~a t~op ta.ineJ . orgamza_CJ1 clą- : gen. Szugi do Beli Kowacza,
~ypt:n':> c:wowej oi:g~mza_cJ 1 Y?d- twił kradzież wi<;;kszcj ilości\ śridki zabezpieczenia niep e dlc- , ząceJ do ~b_alern~ r~ą~u 1 _obec- 1 który nuał im ułatwić konł!l~~t:ł~llleJ „Sei~~p:r ł_ ideli~ \_ ic~o~ · benzyny. . .
głości Austrii, 2) zakaz z jedno- \ nego_ Hsl.1 ~J 1'.• ~a. r~~cz d~l wne- : kty ~ dyrel~torem low1~trzystwą,~
Iła . ~kt ?skarzema n1ow1, ze. I • W Szczccm1c skaz:mo nia 18 czenia z Niemcami (Stan~' go "łacie), "· ęg1ersk1ego regen- : akcy.inego l rzeczoznawcą do
Or1:;an~zacJia ro~poczę!a dz~a- ! miesięcy obozu pracy przynm- Zjedn. są przeciwne włączenill ta Horthy ego. .
.
I spraw spółdzielczych, Raffai.
ł~ 111 ~:~ ~v grudnn~„19-!.:l r.'. ~a- • sowej_ Kowalika Jan_llsza: ldc- do lrnklalu zakazu propagan- 1 \\~ spisku brah udział człon- Slrnnl .qk~owa1~! . ku_rierzy 1wze0
W01J "ab_ ~u~lu~cs.do '~s_li;p_ - row111ka sklepu $n_1mne.1. sp~>t~ dy
pangcrmnnistyc1.nej), :i) I 1ww1e an~y - dcmokrnl~·cz_n~~o kon\'\vah Halla1-. iż w. celu
1
'\Hl.li.a w ~~J. s~eiegi ~ .ozi_zl'.-, dzielni, ża kradzicz gol,l\vk1 J naiuralizacja i
przebywani;• I liloku, klorzy ulrzym)~wal1 sci- współpracy n~lrzy wysłac zaucaia ulotki 1 iozp~wszecluuala towarów na lQrzną sumę około I Nioncl)W w Austrii, 4) rozwią- słc konlakty z zagranicą. Przy ' fanego c:?.łow1eka zaopatrzonep.sem.Ko, propagujące w.alkę z '.270 tys. zł. .:\a rok przyrnuso- 1 zanie organizacji faszystow- 1 n1awiązywaniu kontaktów ze go w pełnomocnictwa do Auus~rOJem demokratycznym Pol- \ wej .l~racy, skiero)''an? równ_ież skich, 5) dalsza iJrawotriocność : spisko;vcam~ p:zebywającyrni sl.rii, · gdzie przeh.ywal. g0n. Sz~
ski.
1 ~IozeJko bdwarcfa, lncmw111ka. I ustaw
wydanych przez radę na em1gracp, duzą rol{;' odegra! g1, w celu bezposredni<'go omo. Zarz:ica. się_ . os!-arżonen~u I spółdzielni, za niewypełnienie I sojuswi<:z.ą w \\'icdniu, ()) . generaln): sekretarz parli i droh- wienia caloksdciltu działania.
Pietrasiewiczowi i 11-tu wspol- ' o;Jowiązku ko~1troli podleglego sprawa
przestępców wojen- nych posiadaczy Bela Kowacz.
Pod
naciskiem
dyrektora
o~karżonym usilow~ni~ o?al~- mu sklepu. Za nieleg,alnc pę- nych.
I Z zeznań genenała Zoltana I Raffai, Kowacz '" styczniu 194?
Dlfl. obecne~o _ustroju 1 dązente dzenie bimbru skazan_o na 2
Na ręce zastępców min. s1;n-. \ ~ZL~~i wynika, iż spiskowcy d~- r .. wysłał do Austri! ~ełnomo~:
do opan1;rn am~ ":1adzy _na wy- lata pracy przymusowej w oho- zagr. wpłynął fonnalny
zyh
do
podporządkowama , mel wa na ~)]anloec1e parl n
hrzez_u ora~. us1łowame w~·- i ;-;ie Piel_a~h Jani1~ę.
. . ! sek Amtrii, która domaga si<;'. wszystkich węgierskich jedno- ' drobnych posi~dac;:y z _własną~
warcia preSJI n~ władz~ panKom1s3a Spec.1alna prowadzi " ·zi<;'.cia udziału w dyskusjach, 1 s lck wojskowych znajdu.i<1cych ręrzny1n. podpisem.
stwowe w okresie przeuwyhor- r(iwnież w:ilkę z handami prze- _ ,_~
_ _ „ ..
·Z po wyż~zego wyprtdkn wyczym. Na podstawie wslępncgt) lll~' lniczymi wzdłuż granicy lą- nika, iż mimo klęski. faszyzm
dochodzenia stwierdzono, że dowej w Szczecinie. ~iedawno
UJI.
nie wstał calkowicie zgniecioprzywódc,a organizacji pełnił oddział ~I. O. przeszkodził łaV
ny. Bez mnła w każdym kraju
funkcję komendanta okręgu <lowaniu towaru na samochód
. . .
.
.
. . .
I faszyści dą.żą do
uchwycenia
morskiego Narodowego Zjed- ukryty w gruzach. ZalrZ' 'lll'l- . Czy w1ec1e, ze na sk~tek stra1ku gor· . Czy U:'~cze, ze w ~SRR odkryto .na na nowo władzy w swoje ręce.
•
•
l.H · k
.
,
. v· '
•
,,
,
J
111kow w Arneryce w hstopadz1e r. ub. ! glębokosc1 280 metrow pokłady soh o
noczema vv OJS owego z naz\ <! no około uO osob.
St. Z'ednoczone straciły za każdy ~rnbości 26 metrów oraz na głęboko·
lokalną ,,Sem,per Fidelis \'icto! dzie1/ strajku 5 milionów dolarów. Do ' sci 354 mtr o grubości 18 metrów. I
ria". Posługiwał się pseudoni- .
ZAKOŃCZENIE
· t~g'.J dochodzi 25 mili?nów ton węgla : Tr.zecia warstwa na głębokości 6 mePORADY
mami:
Orlicz'",
Orski" '
KONFERENCJI
I mewydobytego w_ cz'.'-s1e stra1ku ora': trow.
W GOSPODARSTWIE
· d· ż " J· k'" R .~·- ·
, ,'
·
I 750 tys. ton stah mewyprod~~owan~1 \
. . .
. .
. .
,ks1ą Z n1lll Z 1 • e\\ IZ Je \\) LOND fŃSKIEJ
I z braku węl!la. Górnicy stracili 62 m1· , Czy w1ec1e, Z't z N1em1ec powroc1ło
, .
.
. _
kryły archiwum organizacji.
~
,
. .
,
J liony dolarów (płace).
1 do swoich krajów 6. milionów "ysi~Odp. 1. _O goloie przy,1ęle Je~t
Znaleziono pieczęć
uielc•1,alu·•
Prace Zastępcow muw;lrow I
. . .
.
I <llon)ch. Pozostało 1eszcze około m1· przy
raqon,alnym wychowie
,
'
i:. •
<~ •
,
,
, ,
„ . •.
, J
.. ,
, Czy wiecie, ze Czechoslowac1a po· liona
· l· t :
·, · t · ,.
• · 1?
prasę, · bron palną, materiały spra~ zagtaniczl~) cl, Pl Z) go- siada 12 mil. 300 tys. ludności. Po- /
·
CH.' ą' ~e poN,1e~ie_ 1k"a pldzez 1
\ y.lrnchowe, rozkazy dowód- i t~WUJącyc_h projekt): trak~a: Iowę tego co Polska.
Czy wiecie, że Francja z 12 tys. jed· lygodn~.
aJ~lę "Sza
aw.{a
ców organizacji prowadzenia , tow p_oko.iow~·ch ~ l\1c1~1cam1 l
Czy wiecie, że Wielka Brytania w no~tek. swojej floty straciła w_ czasie ll~lcka J_e sl w sz~~tym_tyg?dmu,
·wywiadu wojskowego i poli-\ At'.stną na l~onlrrencJ,ę ~Io- celu zapobieżenia bralrn1,i tłuszczów, dz1ałan wo1enn)<:h 2.400 statkow.
kiedy ciel~ w?ptJa dz1enn1e 9 _l.
sk1ewską doh1e!lają konca. ZCl- zakłada w Afryce ponad 100 farm po \ C
. . . A
k
'
1 mleka. \\ s10drnvm tyg~dmu
tyc.znego- rn1·zez czło11ko' \"'·
'
';'
· 30 Ł
k ·
· · k ·d
kt„ h
zy w1ec1e, ze mery a rozpoczę,a 1
•. .
. d
staną one zako!tczoue wc<lłu" ,
_ys. a ro~ ziemi az_ a, na. 0tyc_
d k ·
k'
l · ·
roz1)oczvuamy
.•
. . zmme1szame
. . . , a~
1podięla będzie produkCJa nasion • olei· pro u cię stal ow z a um1mum.
WALKA
oswiadczc111a ohradll.1ących 1rn- ; slych.
wek, cielę J117. zaczyllJa Jesc st!' • •
,,
1nistrów we wtorek dnia 25 lu- •
. . .
Czy wiecie, ~e J? 0 d zarządem pan·\ chy pokarm. Mleko pełne mozZ PRZh~lY
fNI(;fWEM
Czy w1ec1e, ze w lutym Polska o· slwowym na Z1enuach Odzyskanych
.,
. .
·.
{OSZUSTWEM NA TERENIE
lego.
tr_zyry,ia dwa holowniki z byłej floty znajdwje się obecnie 4.152 mają1ki, 0 na zasląp1c _chudym JUZ W p1ą1
i:uiEr...O
W czwartek 20 lutego uzgocl- , ~11em1eck1e1 tytułem od.szkodowań wo- powierzchni użytków. rolnych 1.111068 ty111 tygodnm.
.
u
~
1enn1·ch·
ha. W cil; ł Y111• k ra1u
· ies t po d zarzą dem
Od p. 2 . O<ł rozycy
"
'
' ma·
• ·N,-,n
•
niono ostatecznie 7 punktóv,·
sv.rin
l SZCZĘCINSKIEGO
.
. / Czy wiecie·
5.592 m81ątk1.
c-'li eJ· ...
„ .z,.., 1 ,, 0111(1· 'ś,~.;n·
skutec!T.
tra k talu 1)0k·oiowecro
z
Austn"
że
Ministerstwo
Przemy·
.,,
•·
. ..,
„, I
'
. l
.
. .
h · ~Na skutek zlecenia Komisji podczas gdy w spraw ach pozo- : siu przyznał.o 100 ~il._ z!otych premii
Czy wiecie, że wieś otrzyma w pierw· me c lrOn~ą sz_czep1en1a. o~ . ron.
·. l · <l
„ lk.· .
I : . \ stałvch 8 llllllktów ininislro- ; 1ed?ora:o:owe1 dla gornikow w uznamu I szym pólroczu 1917 r. to,varów za 12 ne surowicą l kulturą fOZ\'~~S pecJa
ne3 o wa I z na< uzy 1 1 J
•
1 zas1ug ich pracy
·· .
s . ·1 ·
/
S
· · t
.
·
·
p ·
· , I
,„i·e ni·e 111 uglt. cloj's'c'· do llOI'OZll ,
·
mil10now z1otych. zczego me towary vą. zczep1en1a e prtf'JH'1J\Vaciam1 w oznarnu osat zono w
'
·
· - \
. .
. .
1· l ·
·
·
·
•
•
•
•
•
inienia
Czy wiecie. że rząd bryty1sk1 prze- "ouenmcze, na~,oz"\' sz'1~c.zne, "yro
I dzac• na w10snę
(kw1ec1en, tr1aJ,
w1ęz1enm k1e1 O\\ mka spo.łducl·
.
kazał Austrii w postaci darowizny 8,5 by blaszane, pop1ermcze i inne.
. , · ) S· . · · t
h
'
r
o·
z·iemIJacza,
„
U·zgo d 111011e
·
kl
l·l'.
„
_
.
.
czerwiec . zczepien1a e c .
m. w c· un·tk owie,
pun y,
~ 01e m1hona funtow szterlmgow zebranych
C
. . . . d
f'.
. .
· . "dniczo na ół rriku a
1
kierownika Referatu Aprowi- 1 zostan>' [Jrzedbżone Radzie :\li- ze składek ptthlicznych na odb;:dowę . zy wie~ie, ze Je na z ~ 1 ~ me.miec· m_ą zasa
.
P . ' .
d
.
'
.
·
kich
z He1delbergu, zwroc1ła się do więc chromą n.rzez naJ aorszy
zaCJl 1 Handlu Starost va_;_ Jo- · msl1ww w Moskwie są nasl"llll· gospo arczą KiaJu.
,
· h
1'
·
l · <·
•
Y
"'
• ·
.
. 1.
.
.:- . \
.
. w1cac. o urei;!u owame na„ezno. c.1 z okre lehn. Przv poiirnrze mozzefa Borka za przvwłaszc·zeme Jace: 1) restauracja Austru JaCzy wiecie, że W. Brytama u z~dz1- 1 fabr~·k1 maszyn „Elewator w Kato·
s.
. . t •
-,
. •.
. m
i,: i· roznyc
' · " h towaro.w
'
k· t wa meza
·
1eznego,
·
'J)
ł a wys I awę w samo 1ocie,
· d_emo nstro
·'·up a.c1'1' · Bezczelnos·c·
n1'em1'
so b le
. ąn,i
·o pans
_
·. - cza so·.w ""
.
. ~.~c ·. na. rowmez. s osowac. .·l'07,Czep1e~
·
.
.·, · k .· ·
"k
.
, ł .· k
) .
· wane będą aparaly mechamczne 1 e· ka mema um1:!ru. Ząda1ą nalezno~c1 nia surowicą przec1wpomoro3
1
or~z wyst~\H::l.me w1tow .h - I p1awa cz O\\.Je a,
mst~' tUCJe lektryczne. Samolot ten objedzie cały i. czasów ich administracji i okupacji
cyJnych, mstruktora WOJ ew. 1 demokratyczne, -! ) uzname tra- szereg stolic europejskich,
Polski.
wą.
·k •
•.
Odp. 3. Cebulę uzys ac moz~
111111
•· --~><. _, ..., -'·~1a1------------··-------------------------· , na z rozsady. Nasienie wysiać
do inspektu o temp. 10-150 C.
PREMIER CYRANKIEWICZ W MOSKWIE
W sobotę, 23-ito lutego, wyjechali do Moskwy
Zrobić to w końcu lutego, po.
r p1 emier Cyrankiewicz i mini$ter przemysłu Minc,
i cząlku marca. Nasienia wziąć
w celu przeprowadzenia rozmów z Rządem Ra·
około 40 gram na jedno okno.
ąTARCIA NA .. POGRANIC.Z~ CZESKO- gr.ecki zamierza rzekomo ogłosić szeroką amne· I dzieckim w aktualnych sprawach politycznych
WĘG~E~SKlM ,
Cz.eska agen~!a inlormacy1na shę.
i gospodarc7.ych.
Z jednego okna inspektowego
Jonos1, 1z 3 ~utego _b. r. w pobhz~ S~akalos doU. S. A. DOMAGA.JĄ SIĘ 650 WYSP. Se- , PRZERWANIE KOMUNIKACJI W KANAI osiąga się
4.000 sztuk
szło do zbrop1ego incydentu na gramcy czecho- kretarz generalny ONZ, Trygre L1e, otrzymał · IE LA MAJ·'CHE
N k t ·k
· · · ·
·
k'
·
p
1·
·
t
·ł
"
· k amerykańs k.1 o odd ame
. po d poW!er·
.
I rozsadv. Sa<l1enie odby\l·a się
się
s ł owac ko-weg1er~ leJ.
o 1c1a spos rzeg a „ru· wn1ose
1 , K I L ' M . h ań • s Iu de0 pofa\\1ema
h
t
pę Węgrów ·uzbrojonych w granaty ręczne . Gru· niclwo Stanów Zjednoczonych około 650 wysp "' kana e .ka . anc \,or . od " yc Ł "'S. rbmaod poiawy kwietnia do maja,
' pa ta odmówiła wycofania się, wobec czei;!o na Pacy!iku Wniosek Stanów Zjednoczonych lll)O tom;m w'ę morJk a mię zy. p~r 'l~m „ . oler
I
gęstość w rzędzie j1ak przy
1
czechosłowac~a straż graniczna otworzyła ogień. / zo 3 tał rozesiany członkom Rady Bezpiecze1i· 'd ; eih a. k. wykpa ul pdrz~slmtęciahsidę ~or o· d · 1·1
·
·
·
owyc w 1erun -u po u mowo-zac o mm zoI
<lvmce.
d
Węgrzy. o powie. zie • rzucając granaty ręcz- , Gtwa ONZ.
stanie wstrz\mana również komunikacja między
Odp. 4. Do odkażania stajni,
ne. Osm1u Węgrow aresztowano.
CZTERDZIESTOLETNIA OKUPACJA NIE- Dover a Calais.
NAJWIĘKSZA KATASTROFA W DZIE- / MTEC. Po posiedzeniu kornis'ji zagranicznej \ WYWŁASZCZENIE BERLI.!'fSKICH PRZED, chlewu lub obory stosujemy
JACH, LOTNI.~TWA CYW_ILNEGO. W. Ko- I~b~ Reprezentantów sekreta_rz stanu Marshall ! SIĘBIORSTW. Berliński zarząd miejski uchw?·
różne środki. Najczęściej uży
lumb11 w pobhzu Bogoty miała m1e1sce wielka oswiadczył dz1enmkarz?.m, ze ~eleg~c!a am~- i li! ustawę 0 wywłaszczeniu konce.-nów i wiei·
. ' katastrofa
wa się ług, świeżo gaszone waplo~.nicza. Czte~omolo'.owy sam.olot t~- rykańska na kon~erenc11 mosk1ewsk1e1 będzie I kich Z3.kładów przemysłowych na rzecz rnie.st:ł .
no, 10/0 roztwór formaliny, 4-,JU „Doug.las
zderzył. się z w1erzcholk1em ~o- dązyła do zawarc~a. traktatu„czt.~re~h mocarstw Wyidaszczeniu poclle!(ają "szystkie koncerny,
"·y. grzebiąc pod swo1m1 s.zczątkam1 56 osob w sprawie 40-letmei okupac11 N1em1ec.
trusty i przeclsiębiorslwa monopolistyczne na
1 ;)% roztwór lizolu, 4_ 50;0 roz.majdują~yc~ się w samoloc1e.
160 MILIONOW KORON NA WO.JNĘ Z POL- terenie Berlina.
1 twór kreoliny. W ciągu roku
·
.
SKĄ. W czasie przewodu sądowego przeciw- I
,
! nalrży ronajnmiej 2 ra7.y prze, FLAGA ONZ N~ BIEGUNIE POtUDNIO· 1ko b. prezydentowi Słowacji ks. Tiso, zezna- \ M!ĘDJYNARODO\Xi A POŻYCZKA DLA <?~
XtYM. W po111e~z1ałek, 11 _lu~ego, kontradm1· 1 wał w charakterze świadka dr Hricyar, któ· I BUDO\X 'f. EUROPY. Były dota?ca bry1y!·
prowad·dć dezynfekcję pornie1a~ Byr~',· pr~ele~1ał nad b1egunzm oNoludmo· 1 ry w ro~u 1939 peh:ił (unkcję mi~istra skarb~ s~I~~o m~?· s~arbu ~p~acował. pro1ekt orgam·
szezcń d1a zwierząt.
.q m, ga:G_e. z1 zuClł z sam~lotu li agę _Or. Z. Byr_d w rządzie słowackim. Według iego zewan, Zrt~JI akcp pozyczko" ei dl.a zmszczm:iych prz<>z
()dp. 5. Przy ochwacie konia
e~t człon_k1em. ekspedyc1~ amerykanskie.1, klo- 11,·ojna z Polską kosztowała Słowację 160 mi- 1dz1~lama woi_enne. W mysi te~o. pro1ek:1•.1 01:1Z
.-ei za~amem 1:st ~badame Antarktydy 1 opra· lionów koron, a wojna ze Związkiem Radzi«c- zac1ą~111e pozyczkę w wy~okosc1 20 m~lrnrdo:-"
rozkuwamy. ~tasujemy zirnńe
~:.wanie 6upow1edmch map.
lim 250 milionów koron. Na utrzymauie nie- dobro;'" _l!wara~tow~ną pr~«:z wszystkie . pan·
okłady na kopyta
wstawiając
ANGLIA WYCOFA SWE WOJSKA z GRE· 111ieckich oddziałów SS musieli Słowacy piacie' stwa: Z lu•nd~szow lych 01'1~ ~ędz1e udzielała
nogi do zimnej wody lub robi.
.
k
.
k'
·
,
,n;esięcznie 700 milionów koron.
pozyczek
panslworn
europe1sk1m,
przeprowa·
1
c_JI. . Wsz,yst k•e WOfS a bry_IYJS 1e, z wy1ą,·
.
.
. dzającym akcję odbudowy.
my kompresy z gliny z octem.
,1em 1edne1 brygady, ma Ją byc wycofane ~ Gre- I REKORDOWY PRZELO l PR~~z ~Tl.AN
.
.
Stosujemy silny upust krwi. W
;j! do końca maja b. r. Decyzja w sprawie wy- TYK. 4-motorowy samolot „lwa pobił o 12
PŁOMIENNY METEO~. N1edal~ko Włady·
,ofania wojsk z Grecji zapa~ła po nadejściu Iminut dotychczasowy rekord przel?_tu przez wostoku. spadł z ogłusza Jącym ht~k1em o~~rzv·
ciągu pierwsz~'ch trzech dni,
)portu aru~asadora. bryly1sk1ego w Atenac~, Atlantyk, ocłby"aJąc drogę z lrland11 .do No- mt płomie~'.1Y meteor. Fala. po~1etrza, 'ywo·
podajPmy wodę w o,graniczoortona. W raporcie tym ambasador wyraził v. ego Jorku (5.25 km) w 12 godz. 36 mm. Sa- łana upadkiem meteoru rozbiła 01,na w budynnych ilościach i karmimy pa·
•.dzieję. że ~abinel grecki zasto~uje bardziej molo!_ miał na pokł a dzie pasażerów i ~eciał z kach, porozwalała kominy i wyrw:i.ła masę sta·
I SZ}! lekko sinawną..
. iberalu ą puii~ykę. W najbliższym czasie rząd przectęlną szybkosc1ą 400 km na godzinę.
rych drzew.
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