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DOKUMENTY CZASU
\Y numerze z dn. 2i'> maja h. r. „Zie- i Zbyt dobrze jest znana postać .Madc-1 n·~o 1.asługą było zjednoczenie wsi '"
!onego Sztandaru" ukazał if,'. artykuł ja Rataja śzerokim warstwom naszego jedno 'i ·iclkie stronnictwo polityczne,
p. \Vładysława Kowalskiego, oheci:iego społeczeństwa, jako niezłomnego try- nie d.)puszczenie do rozbicia szeregów
:\Iru·szalka Sejmu. p. t. „Od NowoSielec buna sprawy chłopskiej, sprawy ludo- chłopskich w 1!>35 roku, kiedy to pewwej. To też nie mamy potrzeby poda- ne kadry działaczy chłopskich chciały
do PSL".
Z artykułu tego dosło"11ie przy ta- ; wania szczegółowego ryciorysu lego pociągnąć chłopów na podwórzec sana. '.wybitnego szermierza demokmcji i nie- cyjny. Pod jego przewodnictwem w
czarny:
Wciśnięte między pól endeckiego „Piasta" 1 przec;~tnej miary m~ża stanu. Nie grndnju 1935 roku Kongres Stronnie:wrogie dla siebie „Wyz_wolen\e", został'() star~.- mniej dla wiadomości p. Kowalskiego tWfa Ludowego uchwalił swój jakże pa•
•
•
H
S t• d
z· 1
ruchu ludoweg._ l · , ] kt , '
I wyrzucone poza nawiasy
Później niektórzy przewódcy Wyzwolenia zna- . lhle~a oio~lk'.' IC okne~~ z an ant_, tnotyczny, obywatelski, postępowy .1
lt,źli się w Ozonie i w klubie poselskim i. sena- c oc w wie ·1m s rocie przyporni- 1.godny z duchem wsi program: yo.lityczny, społeczny, gospodarczy. oswiatorskim tegoż Ozonu. Wtedy to reszta ~i~row namy:
Iowy, który stał się żywą wiarą mas
n;.ctwa ruchu ludowego u g?ry wpadła Juz c~ł·
chłopskich w lepszą przyszłość ... A gdy
KIM BYL MACIEJ RATAJ
k!em pod suremację prawicowych elementow
, ·
·
·
.
Piasta, z Ra.a1em na czele.
w .trag1czn~·m 1 parm.ętnym wrzesnm
Piast w początkach niepodległości i do za·
Maciej Rataj urodził się we wsi Chło- 19.39 r. wrog zalał kra.] cały. stanął -Od
machu majowego coraz więcej jednoczył w so·
bie elementy kapitalistyczne i tym coraz zdecy py w 1884 roku i od zarania swego ży- samego początku do walki z najeźdź<!owaniej służył. Dopiero zamach majowy prze· 1 cia --- ze .i:Eaną ciężką dolą chłopskie} cą.
r~ał .ten dopły~ klie!1teli .kapitalistycznej do dzieci - 1)rze1l;ierał się z trudem JJrzez
\V Polsce przedwojennej ·na czarnym
.
.
.
Piasta. Ale to Piasta nie zmieniło. W roku 1936 . .
nastąp:ł właśnie ów patadny mars'Z chłopów ~ 0 i' zycie, hy mo~r, swego ":'ysił~u: ogro- tle zakłamania, przekupstwa, protekł"owosielec, gdzie miano się oddać pad opie· mem rzetelnej pracy, w1elkosc1ą urny· cji i służalstwa odbija się jasno postać
kuńcze skrzydła Rydza śmigłego. Czy Rataj slu i seica, dojść do najwyższych god Marszałka RktaJ·a, którv siłą talentu,
•J
jek to było ustalone, pojechał ra~em z Rydzem. ności w 1·Ja/1i;twie i Ruchu Ludowvm.
odwagą prze onania szerzył prawdę,
J
h ł osobn,,
t ·
1 -•·
' To bowiem. co osiągnął zawdzit>czal
n!I t ę ~ar~ d ę s;t o..... ą •. czy ez poJec a
wdrażając ogół w tor myśli krytycznej,
".
. . '
;!
.
1ue zm1en1a to postac:1 rzeczy. Ruch ludowf
niiał być sprzedany sanacji na polach Nowo- ~e ~>rotekcJI, przyw1le}om uro~zema i z nieustraszonym męstwem tępił fanasielca. a jeśli się to nie stało, jest to wyląc:~u_a p1emądza. lecz własnej. twardej pracy tyzm i ciemnotę, biegł zawsze w obro·• •
,1..
pa1e 11 i· wielk:e.1· swe-J· osobo'" ~c1·.
zadu"ą chłopów, którz~·/ akurat ina.cz•t
1• uc1suronych,
krzy·wuL.onyd1
me
d
s
.
. .
c aią tę paradę .i wystąpili tam zdccy owa ie
Rok Hn 9 ~chłopski poseł na Sejm. \Vzniccał miłość dla wzniosł~ych ideapri:eciw sanacji i przeciw śmigłemu. śmigły
Oświaty, łów dcmokrącji. I w pracach tych nie
minist~r
wrócil z Nowosiel~c: obrażony na chłopów, zas w 1920/21
Rataj przywdzial· togę zwycięskiego .K~toni;., 1922126 - marszałek Sejmu pełn!qcy hołdował demagogii, schlebianiu, lecz
pr~ynajmniej w~b~c t}c? dzisł~czy ~tronntc:lw~. 1 dwukroh1ie funkcje Prezyd~nta R i\ wskazywał twardą drogę prawdy i oho„ .
. : . , . 1 ·„ k , , . · d ·. . b"
S .
ł
ktorzy całe1 ti:1 imprezie bądi_ byh przec1wn1. 19.> 8130 . , ,
. ZUOV\ pose . na eJm, a pozrn~ J : wiąz O''" Zje n llJ<lC. so l~ pizez to. P?·
bądź przyczynaii się do tego, ze wnuidla ona
1
inaczej, niż tego pragnęli piastowo-.sanacyi?' urzędując~· prezes Str. Ludowego, \.lo- \ \ 1szechny szacunek i to me tylko Vi•sro<l
organ'.zalorzy zlotu. Drugą koncepcJą Rata1a

I

\vłasnych

szeregów

ludowych,

lecz

wśród swych przeciwników.
Zginął na posterunku sprawy polskiej i sprawy chłopskiej. Zginął za-

uawrt i

mordowany przez hitlerowskich siepaczy w dniu 21 czerwca 1940 roku w
Palmi~ach. Zginął - bo zginąć musiał, bowiem piorun uderza w wyniosłe
i wysokie drzewa, bowiem Niemcy, ci
brutalni barbarzyńcy nie mogli znieść,
by pod okiem ich kwitnął duch wolny,
wolność i pra\vd~, sprawiedliwość i rzetelność miłujący.

Celem dalszego przypomnienia p.
z·
d k
·
al l ·
ow s uemu l re ·a ·torom „ ielonego
Sztandaru" jak to Marszałek Rataj
„współpracował" z sanacją i jak.im
„przyjacielem" był elitaryzmu i endecji, przytaczamy dwa ustęlJ"' z Jego
J
przemówienia, wygłoszonego na Kongresie w 1938 roku.
Równocześnie przypominamy, że
ś. p. Marszałek l\lacieJ· RataJ· był J.ak
zwolennikiem
gorącvm
najbardziej
J
przyjaźni i współpracy chłopsko _ robotniczej, a jego bliskim przyjacielem
dca PPS,
b~· ł nic klo lllll ..-'• .t'·a1:• J>l'ZV\"O,
J ·•
"
w Niedziałkowski.
Mieczysla

K

O~o lreś{; wspomnianych cytat:
Kiedy chłopa chciano przekreślić
politycznie - bo cóż innego miała na
celu ordynacja wyborcza do Sejmu i
k
. k .
t
S
· ena u, Ja me prze reślenie chłopów
w Polsce i trzymanie ich poza clrzwia·
nl'i? - wtedy stała się rzecz dziwna
ł-.yło stałe. H.ukanie oparcia się o endecję. Jednajmniej oczekiwana rzecz. \Vłaśni;
nym słcwem: z kimkoiw ek, hyle z praw. ca.
wtedy chłopi stali się siłą. Odebrano
Muszę tu obiektywnie stwierdzić, kto b ~ył T. G.
chłopom arenę parlamentarna i zeRataj. Politykiem nie był. By1 to układny bi •:
rckrata, pozbawiony pasj; działania i odwagi.
pchniętoicJtna ulicę. Odebrano chłopom
lawo natomiast poddający się istniejącej atmo·
prawo przemawiania z trybuny sejmosierz:e, d-zięki czemu przyswoil sobie sanacyjnoOstatnia sesja sejmowa była niezmier- cych na trudnościach gospodarczych kraju wej pl"Zez usta swych reprezentantów,
endecki anlysemityzm twierdząc, że jest ~o k_o"' ch oc'
I d zis,
'
"
· h 1n.i"Zyczec.
· pol ega l· nauczono JC
1i. R'ożnica
·
· d ostat k u pracu1ącyc
niec:zne dla zgrupowania mas w slronmc'lwte. nie ciekawa. Posłowie blokow;• z m;n.
• i· me
• H;.
Uderzył też w ton antysemicki na kongr~si•!
krilkowskim w r. 1937, czego mu kongres 1ed- larym Mincem na czele wygłosili grom· na ocenie przyczyn, lrtóre spekulacje wy· chłopów W parlamencie nie ma, krzyk
wołujq. Dobry doktór nie leczy wrzodów ich jest tak duży i silny, że dochodzi
nak nie pochwalił. Chłopi jeszcze raz wykazali kie mowy przeciw PSL.
· przez usunięcie ich ale bada przyczyny do Sejmu na ulicę Wiejską i mąci spol
· Zd
Nie mogło b , ·
swoją dojrzałość polityczną, ale Rataj do końca
yc inacze/.
· twierdził · anty
· l .
•
t ego me
, ;i-laczega 1vrzody wyst,,.pu1·ą ; t"alczy z koJ· suwerenom i· p1·zedstaw1"c1"elon1 i·zą
d ~ arzabo się
·
· · ·
• ze . : d
rozumia i uparcie
•.
. ".
o wy orow u.
awm~J, ze przystąp'!Jąc
semityzm j1isl hasłem, które należał!> przyJąc.
du. Faktycznie pozbawiono chłopów •
Te zarazki antysemityzmu miały ten zły sku· stronnictwa porozumiewały się pomiędzy . P':zyczyną. Spekulac~a 1est w1 zo~em tek, .że ułatwiły .one prz.?nikanie ideolo_g;i. sa- sobą. t.worząc blok, ale po wyborach, każ· ru~ ~ys.tarczy wsad~ac spe~ulantow do kal"tki wyborczej, ale za to p. premier
nac}'.Jn~-ende~k1~1 .do ruch,u l~dowego dz:ięk1 o- de z niego występowało. Dziś jest inaczej: więzieni~, ale nalezy zbadac przyczyny. Składkowski zjawił się w Sejmię z ko. k h l'· W ocenie tych przyczyn zarysowała się sami i widłami. Jest to jeden z naj•
~łabien1u czu1~o~c1 przywodcow .ruchu. ~1~ kto I blok trwa nadal. W t h
·
ł
· ·
· d
·· ·
yc wal un ac ty „ 0 · ·k
tony lecz własnte Thugutt dał się nabra :: 1 na·
opinią., fa~ raw_a rozmca pomią zy nami i pos a- większych figlów, jakie życie lubi pła.odrębną
~yraża
PSL
p~selski
kl':"b
I
pisai przedmowę do broszury Miłkowsk"e~o.
tać nieprzewidującym n!ężo~ stanu.
który był na usługach sanacji; za; słynna jego Nic dziwnego że 1edyną formą dyskusji mi bloku.
W _ciąg~ 12 lat rządow ,ehty nagro:
Podobnie różniliśmy się w zapatrywa·
brosz~r~ agrarystyczna_ była kontrolowan~ p:.z~z parlamentarnej - jest dyslmsja z n<1szymi
niach na sposób karania winnych. Pokąd madziła Slę w Polsce w ogole, a na WSI
czynni~ o~onowe, ~tore po opr~cow!ln1u 1ei. posłami.
·
'I ' · lb
,
d
· ·
·
podrzuciły Ją Stronnictwu dla uw1kłan1a Słroa ·
Powiedział poseł Załęski w swym is~me1ą są y panstwo~e, tak dł~go o.ne '":. szcz,e~o ~osc1, o. rZYilJ:Ia masa ene~nictwa we wrogą mu ideologię. Milkowski bo·
winny przede wszystkim orzekac wymiar gil, kto1a n_1e m.a się gdzie wyładowac.
d
wiem pasowany był przez Ozon na przewódcę przemówieniu które
po łamy 1 ~' nas 1 ęp- kary. Wymierzanie kar przez Komisją Spe· Nagromadziła się - powtarzam - olz
_·
„Wici", które po opanowaniu ich przez Miłkow· nym n
..
· masa zapał u, sił y, energn,
.. b ez prawa ape- brzym1a
.
. d ne1. znstanCJLs
. l ną, w 1e
umer
ki g t ra
„
. ly spe1nac
,
. . c1a
, . s1. ę w czo, ....1e „ ~a pozna em.
ro1ę 1aszys t ows e o a - raj
mia
sk1ego
1
M'mowi l -kz prłze~ow~emen~, mmi- . laoji. jest krokiem niebezpiecznym. Jeśli I którym nie dano możności legalnego
nli, tego .taran~, którego mi~o naw~ływań .Ja•
·
·
-J d
. , . d
d
l . d , . d
nie che ały stra 1 mea, a e o aza o szą, ze tresc tych
,., 0 rowskiego i Moraczewskiego,
.
.
.
spełnić masy robotnicze, gdy mieszczaństwo projektów była podana przed 10 dniami w my ą się . ostma cz.one są y, 1es1i z . arza wy a owania się..
nagromadziłakłsię, .tez na wsi olAle
wyrok pierw.
są często, ze apelaCJa .uchyla
,,
·
R
Romie'" Manifestaci·
olskie okazało się za słabe do spełn"enh tej
. ·1 ś, ś .
b
. l
. . S
K
..
. .
operoa wł " . omie
P
.
. I"
sze1 znstanCJz, to czyz orms1a peCJa na rzym1a I o .c w cie osc~, 3oryczy, roz.
.
.
„dziejpwej roli", jalrą mu wyznaczył sanacyJny wala bardzo tward
.
hł
· st d ·
h d
.
.
. . l d,
l
.
ymi s owamz, nau et w
ł
ą , ze c op Jest
~toi o ty e wyze1 01 są ow, ze zawsze 1est paczy, poc o ząceJ
, stosunku do najbliższych kole ów oli
.
.
.
•
.
aszyzm.
przedmiotem ucisku Powiedział bo
P. tycz· nieomylna?
g
. ł
h .
Agraryzm Miłkowskiego nuał się wię: st~c
.•
,
h
d · · :
· d
·
.
.
.
.
hasłem mobiliza.cyjnym. wśród chłopów, ku ktfl 1 nyc i prz~mos a nam w re::;ultacie konDysk11s1a poprzedza1ąca posiedzenie wiem Je e.n Z ZlSleJszyc posł_ow. SeJrym zwróciły się nadzieje sanacyjna -. ozo.co· : kretne pro1ekty rządowe. Su:iadczq one
wyc:h i;nężów stanu ze śmigłym i SławoJ-Skład ,. o tym, .że jest ~hamonizowany rząd, alP S~jmu, pom!ędzy P~~ i PPR, która ni~· ~owyc~, ze .przy dyktaturze n~e Jed~n
dfo mme o11e me wystarczają do uzna- h·iedy przybierała dosc ostre formy - me Jest, dyktat?1,, ~le obok mego Jest me, ,
, .
kowsk1m na czele.
'\g~~ryzm ~!n. ~Y~ glgownie sz:J~'d0[e·P'::~:~ nia, że jeden jest Allach i jeden Minc pro- I ujarvniła się w czasie sesji. Należ,r przy· l..skonczona Jlos~ dyktatorzątek, !iażdy
posterunkowy Jest dyktatorzątk1 "
· ·
, · d ł d
k · "
z z
„ ic 1 • a pozme1 ro ą przez
. em „.
"
.
•
puszczac, ze . osz o ?. porozu~ienza ~
się przedostać i do Stron~ictwa Lud~wego. Ce- ro Jego ·
kuluarach. Nzeobecnosc na posiedzeniu SI oro nagromadzona masa goryczy
. ..,
.
O ,. h d .
Jem a-sraryzmu bylo rozbicie wszelkiego poro. r
ol"
samo
ucisku
wskutek
'bk.
.
.
.
k.
.
coz c o zi w tstocier
. .
"· ami. 1. pos t·awien1c
• z ro bo t n...
. „. c hl opow
W i, na d uzyc,
'
.
premiera yran iewzcza, m1mstra so i·
zunuen1a
znajduPunktem ciężkości narad była walka z Morawskiego i prezesa klubu PPS Hoch· codz!iennych dokuczliwości, nie
chłoJ?ów przeciw robotnikom, co Ozono.wi za
h0c:~p:ecz.alotb~ w!adzę '":' Pol!ce,dna dł~.1 c.,~a ta. drożyzną i spekulacją. Inne sprawy od- felda zwracała dość powszechną uwagę je możliwości wyładowania się w for, ł
I
. mie legalne]· bo form l
.
. b
d . ł ł
Ch . bi '
R
d
l d
l
z1wne 1es ' ze owczem prze-wo cy " te• 1 e· 1
a e_ga n~ ~OSta a
.- . . • .
.
.or 01~01~y zia ~ sprawme ez ich u·
zec~ P.rost.a,
gt• nie rczumieli i należytej odporności przeciw I ~ryw~ Y ro_ ę rz~g?rz~ nq.
tej faszys~owskiej ideolo~ii agraryzmu nie or- ~e. me m~ze byc zadn):ch. sprzec~w~w, ~e· działu. Swięta wo1na z PSL dostarczyła uniemozfiwiona, poczęło się dziac to, co
1
· ~ na s /r. 21
(Dal . cią„
·
sl1 clzodzi o poskromienie lwlzi zeriąq- tematu.
ganlzowah".
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OKUMENT
(DOKOŃCZENIE

~

Z T A N D A h.
lz:b u!.!awolllw~
czycb, dostałEciznie skomprom.!towanych·
i c!mbszcnycb, rozwiązania ciał S!lmorzą·
tlrwych i prz{;prowncizenia nowych uczci•
"...-eh i bentro'lnyth ']'boró,·1 na za~!ld!!ch
demokralycinych,

c) roz viąz:anie obecnych

CZASU

ZE STRO?\Y 1-EJ)

się dzieje w kotle, gdy siła prężności I Sło •·a te nap1s.ane przez ~1. Rataja' lo 150.000 w Grząsce, a w No osie}.
1
dl :r:·~:~ ~;0 11.!:y!ii~~~ ~;r!~i:Ju~(!~~ie
nie u~a ujścia z powodu braku klapy ; w 1924 r. w~·dają m1 się najcenniejsz:m cach około 50.000 2 wszystko od góry
O::clabieoie s-iły Państwa n3 zewnątrz, qaz
bezpieczeństwa. Następuje wybuch od ujęciem demokratyzmu i polskiej racji aż do dołu w.rze przeciwko sanacji, w
ostatniej chwili miał zam.im· w ·cofać iego powagi n wewnątr;T, zwła~zcza przez bu·
wewnątrz. Takim wybuchem nagroma- 1 stanu.
dzącą pnwsi:cchne .zJ!orszP.nie demorali.z;u:11
sięi do :Kowosielec nie przybyt~. •
dzonej energii, wściekłości i rozpaczy
\\' rowosiekac:h Stronmctwo Ludo· pot,.,ornłl obozu &11nacyjnego, n11 rzuca, naln•·
.lak to było w Nowosiel"ach
był sierpnfo,•·y str!łjk chłopów, Zaliż
glckza p trz:"bę Pnństwu. usunięcie rząd6w >a·
-..
Państwa pr~et
we osiągnęło swój cel. Pokuzało ówcze- 11 cyi·nyc h 8 uJ'rc!c
. . pisze:
p an \\· ·-·ł n.o·
mam opisywać to wszystko. co slę dzia1_.
..· steru i:"raw
a l ~.1u
snym rz:tdzicielom na oczv po czvjPj rząd .zaufania mas lnclowych.
ło, mówić o tych rzec:.tach strasznych.
·~
ł
,,\Y roku 1936 nastąpił własnie ow stronie stoją masy, a w" rerolucjach
*
0 g osi agrał'yzm ·
Powfada się: zaczekajcie! Będzie I paradn.: marsz ~hłopÓ\". do .i. ro~vosi;- wręczonych generalowi Rydzowi poI jeszcze jedno przypomnienie. Je.
ut vorzony Obóz Zjed!1oczenia !\arcdo- lee, gdzie miano się odd.ac pod opiekun- wiedziało wy1;aźnie, czego te masy chcą
den jesz<' ze dokument czasu.
. i do czego dążą.
wego. On stworzy oparcie ideowe i da . cze s~1:zydła Rydz~-~m1głe<10."
Pan Kowalski twierdzi. że agrar~i:m
pDdstawę dla rządu. On wypełni i)ustkę ' , Jak1z b:ł st:~1 łantycz~_-'? Oto .dnrn Co do rezolucyj. to rezolucje te opraeo
fizyczną i polityczną. Pamiętamy, jak . 29 c~crwca 19.ih r. we ws1 1\o,~· ?s1_eke, wał l\µrszałek Rataj wspólnie z prcze- wyrósł na podłożu teorii fa~z~·stoi ·:
przed rokiem i·odził się o. z. N. Pl'ZY I P?Wlr!lt Przewors~ cl?konano posw1ęcc- St'll'l na Małopolskę i śJą.sk Brunonem shch, a jt>go teoretyk St. M1łkowsk1
. Gruszką. '· \Yarsz.uw.ie, na kilka dni byl w zmowie z sanacją.
fanfarach i biciu dzwonów. Wystąpio- 1 ma .kopca ku czet ~!ich.al.a Py1·za.
i\liłkowski nigd~· nie kw uil się ani z
a tę t~rocz: losc 111lCJ~cow~· kom•· przed manifestacjf} nowosiclccką. Re·
no z cudownym dzieckiem. Zaangazowano najwyższe autorytety Państwa \ ~et s •."Pama ~01:~a z~pros1ł gcneralncg? zolucje te uchmdono na polach Gn<!- :·D11<1cj ~!· ani ( zo11cm, ani endecł·ją . \ 7,
rnl.cc o demokrację nie jedno z o przena ojców chrzestnych, aby mr.vorodka mspcktora Sił Z.tH'OJDych R~'dza - śm1· ski, wsród olbrzymiego entuzjazmu.
żywał za czasów sanacyjnych. V\T rnlwprowadzić w życie. Rok minął. Zmie- I głego.
1
ce o demokrację został zamordm anY;
..
.
Moment ten wykorzyst~1ło Stronniono pułkownika na generała i oto
.
.
przez_ 'iemcóv.;.
Przypommam~· tek~ł .rezoluc11
0'-··hodzi!iśmy pierwszą rocznicę uro- ; nictwo Lud0we. Bez jakiejkolwiek reśw~~topoglą.u ~grarrstyczn Jest na.J_no' os1eleckwJ!
~ klam.: ~· ~rasie, li tylko· poufn~ drogą
d~in.
. S.c wii:c „~ziwnego, ż~ gdy zaist?ia- 1organ~zacyJną! zebi:ało olbrzymie ~masy I W?bec ostatnich oś•.„larlczeń rządowych, i:e· bard~i':J P?Stępo\;·y 1 ~emokraty~znJ~·
łu sp:l.SO!JJ:•. t>C , ')'dobycia 2 , ·lok t>. p. lud0 ~c. !ęgaJącf' hczbJ ponad b0.000 , brt.n: na pelach Gri:ąs!d ,. dniu 29 curwca Oto JC~0 głown~ z~sad).
w r. l93'i przc.myalcrua t<> ~O!'llł.ły U)ęłe w .z~ .
ucze.sh1ikó\V na polach sąsiedmeJ wsi !936 r. w liczbie ~SO.OOO c~ło!!kówie Stronnie
Maci<? ja Ra. taj a 7. męczen. skiej mon
twa Lurlo vejo stw1erdzaJą ze 1.~odn1 z: uc~wa , !'!!dy ~P"łe~zn~·Jlaspcd~rcze prz;yf t~ pr21ez. Wal·
'f ł ·7 · Gr.z~sl-d
·d ł ·
1"),.' l · . „]!tmi Kcngrceu, Rady Nacz:e~ne 1 , orin m!Lono· · ny z1~z:c1, ogicszon!.' Jl!ko z!!sady Zw!ązku. w
.
,
.
·
na l c1 m1r. 1~.i o by_ s1ę n;am e~ . .iC~Jny pogrzeb na koszt Panstwa, prz, ] .~ak to „miano się odd9 c yod opie- , wej rzi;az.y chłopskiej, zebranej na Swięcit: LrJ· 1 rizia!n 1 nc:~d ~?oh:czn!>-goap?<iarl'1cj . uto g!ów ·
współudziale nie t,;lko towarzyszy pRr· 1 ~uncze s~rz ·dła H.ydza · Smig!ego'.' -: dc'Vym - nie opuszczą, eui nie wyprą sic em! 1ne nłot.~1;1-i11: Z. M.. W R. P. 1lwierdi:a, że ?b"·
tyjnych, nie tylko pc1,y udzble mas Jak .mó' 1 autor ·- zacytUJCm) wy]ątln !lr!niów pcl!tyc'!n-ych1 Wi1'ceot izo . Witnu.\ en}' u.stroi. c:pariy 1 st .n"' vryzys1:<:.u człowieka
chłopskich ale równi<:i najwyl:sz :eh z przemó N·ienia prezesa Zarządu Okrę· Wl.t.dy:ie.wa. Kie.rnik!! i KatimlerzE Bag~ibkiego, prnz cz:ł~w1„ka, oru Jednej ~nratwy apołe~z-.
a, t
którzy cierpią nie za !>wole czynJ• o!ohiste, leci n•I !)rzez drugą, Nędza !ud2'! pracy •
go' ·crro Brunona GJ<us11:ki.
h ·
• _
· . 'k,
d ostOJlll ow panstw:w:_•r i r1::p·ezen[za rlziałelnc!ć stronnictw, któr'? współdziałały 1 m!ut - nie Jest. wy,„olan11 brakiem dóbr, lecz:
. . .
- ~. ·
,..z . „ .
nie!prawledllwym lch poddałem, Nier6W!lO!Cl
I ~,Pr ybyhsc1~ tu~ aby upomm~c się o pod hasłem „Obron7 praw!I I wolności",
tacji wszystkich pai~Hi nolityc:myc:h.
Na pógrzebie tvm," dekoruJąc trumnę pra•\ra chłopskie, Jakie Wam się nale- 1 Program Stwn.n'.ctwa Luc:!cwcJ!o, uchV.·al?ny J!osi:ntlitrcze, 21namlc-nufąc!! 'kap\te1!21m, m•u;ą
ze zwłokami ś: p. Rataja Krzvżem żą". „.foszą nam być przywrocone ""cid:.1 8 grndn.ia ~935 reku. ~łosi. że Str!lnnl- z~iknąć lako ·rnik ..slutznei walki o urzec7.v.
Grum..-aldu I klas . Prez dent Bole~Jaw ,rszystk1e prawa. któreśm · utracili · eh •o Ludcv,re na pienvszym plu11i" sta,via spra 1 w1et~lcnie dcmokrac:i1 4c11pcduc:rei: Nowv u~tro1
~·
y .
,· : .. ~·
.
1 ostatmm dziesi tku lat"._:_ WYI-aźnie "'ę u~run.towMia nasze. peńs.twow~śt:~ pn:~z: zs- . musi hyć budowany 111.~. ~~T _z zyc1a społ~czneI p~wmenie Polsce bezpieczenstwa 1 siły n'I ze· 1 g{I uaunąl wyzysk w Jak1e1kolwiek forir.12, •
. " ~
ą
.
Bierut PO"t\ iedział.
I wszelką puc~ opw;~ć n11 ::godnym współdziała·
„Odprowadzamy dz~ś na nuejsce stawiamy .sp:-aw~; tr~ba,. zeb! do gł.o- r wnątrz..
wiecn1ego spoczynku \Vielkiego Pola- su przyszli c1, kto\'ZY zyw~ą 1 bron~ą. : Zgodnie z tą ~as!!dą zebrani ollwladciaJą.. że nlu po&'f.cz;egolnyoh 1cdnoatek l worslw, spcł~z
ka. Maciej RataJ był jednym z tych lu- Trzeba, aby na czele panstwa stanął ' StronnJ~tw? .Ludowe ~~towe Je~t popr~eć z, c:a i nych. ~a dobra po~~zechnc~o„: Wycnoćz:ąc z
Ma·! ł„ gorliwosc1ą wszy tk1e wysiłki, zm1erza1ąc.c · nłozerua. z~ ~·oln~sc osoblst~ Jednosłe~ ł c:11 •
i robotników". _
i •d , rzad chło1>ów
li
v~· k t
d i kt • .
b st '! i 1 do podniesienia obronności Państwa, '.)słabioucj lych 'lpołt-cHnstw Jest najwyzs:;;4 wartoscią · d . . . d
•
z_, . Olzy '. "SO ~ rz:y-ina · SZ. ai. al
3
1
pat~10tyzmu 1 walin o de~t~k~ac.J~· ByM my pra\~O zą.. ac zą .amy . Y ac s ę . między innymi wEkulck njezgadnej .'- opinią i należy wu:elką dzia~alność g?~podarczą ~pr:i:et
, n11 w~lnym, ~amod:iaclnym 1 1upołe~zn1onym
waJą, słowa pogrzebowe c1ęzk1c Jł'.h !ia- gospoda1.zanu P~łn.ymi Polski •. a wtedy I wolą społe1;ze.Ustwa polityki zagranicznej,
I Równocieśne uważamy u potrz:ebę swyc!i 11 cz!ow1t-ku,„ Pod~t~wl\ przyszłego 1nlroJu a~;ar.
mień. Nie takimi słowami Go żegnamy. ! przyszłosć Polski ,Jest zapewniona.
Wyrazami wdzięczności, że żył, jali: 1 O ~'.łdnej sprzedaży ruchu ludowego I serc i n~kaz !1W):'ch sumień s~'Yicrdr.ić. ~e ~!c~· nego w Polsce 7,w1n1cn_ być sai;no~ziel.ny warulat
kt • . I na polach 1 "owosiclec nie hylo mowy I wszym i zasadmczym warunKtem podaies\em11 rolny, pro~lld .ony wł11suym1 31łam1 pn:";; po·
I' · h sł
· ł D ·· k ·
. ~ · ! obrounr.:tci jest zwię:r:anie z Pańilwcm siiero· s~adac:zn i 1~10 członków r~dziny:„ Wywłaszcze
. ·•
ZIS ~aJ. rea IZ.Uje a a, O. · ore T k' ,' ł· 'd· k. ,
zy •
a icn aJ a o" _tm.n _mięt1zy nami me ! kith r.:as lu'dowych przei przvwrócenie im n111 ws7.1?lk1ch obszarów z1amsk1ch i dóbr du
walczył Macie] RataJ. W uznamu za·
sług Prezydium K. R. N. postanowiło b~·ło. Była nato1111!łsl mną, sprawia. Oto~ Jll'!I~ odebranych pttoz obecny' system rzą ch~wnych, 1abryk. kopi!!~ i lasów mil ,ię doko·
J nac: bez o?.~zokodo_wan~e„., Pods~~wą ustioiu
. . .
uczcić Jego pamięć krzyżem Grunwal~ kied~· Rydz - śmigły, b~<ląc?' w . ty~ d:i:en1". .
i ~r"Tl1f'!q '41DD11 byc spo~dz1c1czo~c.„· ~' d4ze, •
Tc> i„~ c41.oJ?1 ząda1ą:
czasie w Przew01•sku. dO'.Ą'ledz1a:I S!<\ ze
du -1-s. klas ''·
11) Konslyl11.c11_ oparlej na z?sauacl1 demo u111 do tincb11do~")' uatroiu , sP.c\c~z}'cit.c waT·
. · · d· ił• · . ··l d
·l
• 1
r • ,..,
·
.
•
· y, , · ·
- }
lwR chłops)<11 mu!i iiić solidc:rnie i calrm św111 ·
kratyc.uivch,
l\astępme w 11111emu Prumera I R.zą- ",.i. 0 .osie cac ~ zgr oma z 0 . s1ę za e 'I
hl zmiany ~rc:!ynacii wyhorczei do Sejmu i tcm pr.t1'cy, ~ .szcz21tól11ie z ~vantwą robotniczą.
du przemawiał min. Kaczoi·owski: \\'le. ~o~ około o.poo sana torow! a opo·
Oto garsc <lokum.ento' · czasu.
Senatu,
„Daleką drogę przebył Maciej Rataj. zycyJme na.it.awionych ludowco \ oko-=--•· - . """™X>·"™..,_
Osiąguął szczyty i dostojeństwa. Wy.
magał zawsze wiele od siebie. Nie szu~
kał nigdy bezpiecznego schronienia. W 8T. ARASZKIEWtr;z
,..,.".~
imieniu Prel\liera i R'zą.du, w uznaniu ,..,.,,,,,.....
Jego zasług składam medal Zwycięstwa
i Wolności."
W imieniu zołmcrzy przemó,vil gen.
Spychalski, w imięniu tych, którzy w,'·
zwolih naszą Ojczyznę, którzy dobijali
Zagadmenie picia wódki na wsi. a chłopów przez szlachtę. Ten świetny j jest groźnym wrogiem mas ludowych
k~ta w jego stolicy. „W imi;niu żoł.
merzy. walczących7 _na ~''szystk1ce fron- ~·aczej roz:pijania w~i sięga ~ap;ierzch- , hist?ryk mocno podkreśla, że wódka że ich niszczy i osłabia ich aktywność
tach,. zegnamy ~ iellnego Pola__ a, de- iY~h czaso\: ._. Chł~p1 stanowili 1 stano- robiła z chłopów bezwolną masę - społeczną, zrozumieli to dobrze okui;nokiatę syna l~du polsk~eg?· S~!~.d~. w1,ą olbrzymi~ w1ęk~zość narodu pol- kup,ę p1as~u, ~tórą można przerzucać panci niemieccy. Zdawali oni sobie
Jąc ~ołd, przy.sięga~t;y ~t:ic na ..,_i~zr sk.1e,go, ~o .ie~ dawn!ej szlacht~ oba- gdziekolwiek 1. przez ko~okolwiek. - j sprawę, że nie kto inny, lecz tylko machłop i robotnik - mogramc! suwe~enno.,,ci, n~epod. ległosci. wia1ąc su~ swiadomeJ - zorgamzowa· Według tego historyka ówczesny chłop sy ludowe
spok0Ju ludu I chłc P~·, ~ieczna chwa- nej siły chłopskiej - robiła wszystko był „na ws.z)'sfko nieciuły: w gnu5no- gą się im skutecznie przeciw&tawiać.
I by fa siła hyła przytłumiona i stała się ści i pijaństwie ZMypiał". O takiego Dlatego robotnikowi w fabrykach, w
ła poległym za wolnosc i Ojczr:.:n~."
\\1 dluższym przemówieniu prezes martwą. Wiadomo, że obudzona siłą chłopa szlachcie chodziło, takiego przydziałach żywnościowych dawali
.t=>~L ~t. Mikołajcz.yk przylac~:łl w~yo- 1 ch_łopska zmiotł'.1by ~ po_wie:zchni zie- chciała go mieć, jako niewolnika • ro- zamiast chleba - wódkPc. Chłopom za
przymusowo ściągni~te kontyngenty
\\Ied~1 :\I.. RalaJH, . cha.rakt~ryzuJące , m1 garstkę .swoich ciem1ęzc?w, Dl~te- botć\.
Jak widzimy wódka była wtenczas zbożowe - zamiast butów i ubrania,
Go, Jako mczłomncgo !J0Jow111ka o <le- ' go - zrobiono z chłopa mewolmka,
mokrację i wielkiego męża st.anu. Olo / pozbawiófqc go wszystkich możliwo· skutecznym śr~dkiern paraliżowania dawali nir.zmierne ilości wódki. Oczy·
wiście patr!otyzm ludu polskiego był
ści w roz,voju połeczności. I to - je- budzącei się siły chłopskiej.
ich treść:
Tak b~ło dawniej. Czy sie co zmie- tak wielki, *e t~ zbrodnicze metody
• ,,Dobre sąsi~dzkie s!osun~i c~1cieliby. I.szcze s~lach.cie . nie wystarcza~o, że
sm.y utrzyma~· z Sow1etan11. Nie wti:ą· \ chł~P. n!e mi~ł zadfych praw, ze był niło w latach pierwszi•j nasz'ej nie od- \ 9k~tPfl?ta me ni~ pomogły. Ob~cnie
da)~ się„ z,auwazyć na wsi _wz~oz?n~
P
~Jąc. się do i.eh we _v1~ętrzn~go. połozt;· . wła~c1w1~ zwie_rzęc1em roboczym. 11lę 1 ległości?
. . akCJ6 p11a1 siwa. Coraz więceJ widz.1
. b ł
d
C
ma 1 przec:iwstaw1aJą,c się Jak naJ- poniewaz pomimo wszystko był człoostrzej wtrącaniu się w nasze we- , wiekiem żywym, odczuwającym 'wym 1 . , do~raw a, nie. Y 0 przymusu picia się po wsiach, zwłaszcza w święta i
wnętrzne sprawy, wypowiadan~y się sercem nieprawdopodobną krzywdę, "' 0 11 ale _sa.naqa _orzy ~ 0 f!1°CY ~'.V 0 - niedziele, pijanej młodzieży, a i siarenergicznie przeciw jakimkolwiek pró- postanowiła szlachta .zabijać i tę odro-I ~u_, post~_n~w~l W Jak na1większe1 ilo- si wódką nie ga ·dzą. Po każdym )armarku widzi się wracających gospo.
bom tworzenia koalicji antysowiec- binę człowieczei\słwa w mrn, trując sci roz~i1ac c · op 6w.
ldej, co byłoby początkiem nowej, go systematycznie 1 przymusowo wód- . ~a~1ęta1;w . dobrze meprze~rane darzy „pod dobrą datą".
Zamiast ten przepity pieniądz obrór~zpro'>;"'adzane~ . po
w~dki
ką. Wiedziała dobrze szlachta, że wód- Ilo~c1
straszliwej zawieruchy wojennej.
" Wojna oswoiła ludzi z używaniem ka nie tylko niszczy zdrowie fizyczne wsiach .. Nie było„ zadneJ trudnosc1 w cić na zakupienie, książki, gazety, na·
siły przemocy fizycznej - nauczyła ich człowieka, ale nade wszystko zabija uzyskamu konces]l na wódkę" Pro~u- rzędzi rolniczych, przepija ·się go, a
widzieć w sile i przemocy czynnik 1.·e. , mu iego duszę. Staszyc, wielki obroń-1 kowano n~wet tak 7:wai;ią famą w~d- więc marnuje - wyrzuca w błoto. Bijgulujący stosunki. Na lewicy tei;dencje .ca .chlopów1 ganiąc szl;ichtę ~a rozpi- ~ę dla ws1. Chodziło . '11'.• b:r: >~ieś'. my na alanlf przed niebezpiec.zeń·
w kierunku dyktatury prolet<matu ~ 1ani. e chłopo'v, tak przedstawiał obraz --~łap, dziecko chłopskie 1akna1więce1 1 stwem wódki.
Wódka niszczy zdrnwie, wódka
łeJ trucizny wypiła.
na prawicy te~;tlencje faszystowskie. \rozpijaczonych chłopów.
Tymczasem zasadą. demokracji jest 1 - , Wszystkie wyschłe,· znędzniałe, j Mieli rządzi ciele sa:::acyjni podwóJ- sprowadza ciemnotę do wsi. Niechaj
to że mniejszość podporzadkowuje się li iakopciałe, dychawicznymi pierdami Iną korzyść z Jego. Popi er :.vsze - pie- młodzież zorganizowana w z.wia.zkach
wfększości, wola większości jest obo· , nieustannie roh~ą. - ~apój chłopów ~iądze, z~n;iast iść na. polep.szenie do- \ m~o?zie.ży wi~jskiej na pierwszym
w1ązującą dla ogółu, jest .prawe~n, 1 woda ,paląca wnęłrznosci, to fesi go.. h.~hlopsk1~J, szły.do kieszeni dyktator· i m1e1scu w sw01ch .prog.ramach wychoskich dyg~itarzy - poprzez ka~y mo- , waw_cz~ch postav.:1 sobie za cel. uświa
mniejszość ma prawo wszelkich dz1a. riałka .
łań w ramach praworządności, prm a- ' Bił chlopow pałką - poił Qoruiłką I nopolu spirytusowego. Po drugie raz- damianie chłopow o szkodliwości
dzących do tego, ,by stać się większo· - pis~e poet.a W!.ady~fo:w ~yro~omla. pity ch~op stawał si~ bezwolny - c!e- ~~~ki. Wódkę ze ~_vsi musim · \l ·y1 le·
Tworca I-I1storn Chłopow, Swię!o- mny, niezdolny do s 1 iadorne1 walki o me Jako zarazę, kiora niszczy zdrowy
ścią i z lrnlei przejać wszystkie upraw\ .cbowsk1, rówmeż pO;dkreśla rozpijame wolność 1 spraw1ędliwość. Ze wódka organizm chłopa polskiego,
uien.ią i obowiązki· więks~ości."
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sic - mow1my. Czujemy się ociężali,
senni, cierpimy na bóle głowy - w
takim powietrzu, ale okna są zabite
•
gwoździem lub ścięte mrozem, nie o~
twiera się ich. Szkoda nam ciepła.
O
A tymczasem, nie oziębimy wcale izby,
.
W ostatnim Chłopskim Sztandarze.• własnego ciepła i nie może wytwo· . płota powietrza, jest jego wilgotność jeżeli na chwilę otworzymy okno albo
mówiliśmy o wpływie promieni sło· rzyć dostatecznej ilości na pokrycie i ruch. Okolice bagniste, moczary są , drzwi szeroko. Wymiana powietrza
necznych na organizm ludzki. Zasta· strat - może nastąpić zamarzanie, od· niezdrowe, sprzyjają rozwojowi wielu zwłaszcza zimą, odbywa się bardzo
nówmy się dzisiaj nad tym, czym jest wrotnie, jeżeli organizm zatrzymuje I chorób. Na wilgotność powietrza ' prędko. Wietrzyć mieszkanie trzeba
dla człowieka otaczające nas powie· nadmierną ilość ciepła - może nastą·/· wpływają opady. Po deszczu jest po·! zarówno zimą jak latem. Koniecznie
pić porażenie cieplne. Zbyt niska tern- . wietrze najczystsze i najzdrowsze, dla· ~ieczorem przed snem i ran.o po wstatrze.
wszyscy wiemy, że bez powietrza 11 peratura powietrza może spowodować tego że zmniejsza się w nim zawiesina mu. Podcza~ snu, gdy orgamzm wypo·
człowiek nie może żyć nawet kilka mi- j przeziębienia i odmrożenia, zbyt wy- ; pyłu i kurzu. Ruch powietrza - wia- czywa nalezy mu dostarczyć czystego
nut. Mówią nam o tym opowiadania 1 soka spr?yja rozwojowi chorób slcór· I try - są naturalną wentylacją. Wpływ powietrza, żeby nie zatruwał się po·
o górnikach w zawalonych przejściach nych, anemii (najczęściej w krajach J zjawisk fizycznych i powietrza i wpływ' wietrzem zużytym i żebyśmy się rano
kopalni, o nurkach i załogach łodzi podzwrotnikowych), oraz ma duży i' klimatu na zdrowie omówimy w od-,1 obudzili rzeźcy, wypoczęci. Płucom
trzeba dać możność pełnego oddypodwodnych, o nieszczęsnych ofiarach wpływ na schorzenia przewodu po- dzielnym artykule.
Zastanowiliśmy się nad składnikami, chania, dlatego niezdrowo jest krępo
·
wojny, żywcem pogrzebanych w rui- karmowego.
Człowiek pomaga sobie regulować ; powietrza i jego właściwościami fi· 1wać ciasnym odzieniem klatkę piersionach domostw i piwnicach.
Ogień w piecu nie może się palić ciepło, ubierając się odpowiednio do zycznymi, stwierdziliśmy, że jest ono wą, przy pracy i odpoczynku przybiebez dostępu powietrza, świeca gaśnie temperatury. Organizmy zdrowe mo~ą : koll<iieczne do życia. Powiedzieliśmy, rać taką pozycję, żeby ruchy klatki
częściowo przyzwyczajać się (hal ~G- I że na wsi jest powietrze lepsze niż w piersiowej i przepony brzusznej nie
w zużytym powietrzu.
/ mieście, ale niestety w naszych do- były utrudnione. ćwiczenia cielesne,
Dlaczego tak się dzieje? żeby to zro· wać) do zmian temperatury.
W powietrzu zbyt ciepłym tlen jest : mach jest ono· często zupełnie złe i kąpiele wodne, powietrzne i słoneczne
zumieć musimy zastanowić się nad
rozrzedzony, płuca muszą więcej pra- szkodliwe dla zdrowia. W domu spę- pobudzają i pogłębiają czynność od·
składnikami powietrza.
Jeżeli zbadamy powietrze, które nas cować, żeby uzyskać dostateczną ilość. dzamy latem conajmniej 8-10 godzin, dychania.
Nie śpijmy razem z dziećmi, bo skaotacza zobaczymy, że składa się ono W powietrzu zimnym zawartość tlenu zimą prawie całą dobę. Siedzimy i śpi·
z następujących gazów: azotu w 70%, jest stężona. Każdy z nas odczuwa to my prawie wszyscy w jednej izbie, zujemy je na oddychanie powietrzem
tlenu 21 % , argonu 1 %, oraz w nikłych: z~łaszcza w n~roźny .poranek - mó- mocno nagrzanej. Nic dziwnego, że zużytym przez nas.
Pamiętaj!'ly,_ ~e J?OWiet;ze jest pofł<;>ściach .z~ajduje się w nim stale wo-1 ~~y wtedy, ze powietrze jest or-zeź- kiedy wchodzimy z dworu do izby bucha na nas przykra duchota - sie- trzebne naJmOieJszeJ kpmorce naszego
dor, hel 1 mne. Kwas węglowy oraz w1a1ące.
'
Również ważne dla zdrowia jak cie· kierę możnaby w powietrzu zawie· ciała do życia.
para wodna występują w powietrzu
w zmiennych ilościach. Prócz nich
mogą znajdować się jeszcze w powie·
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.nową
slowych w postaci dymu i pyłu. Jeżeli
b
·
· ·
t
Zycie w ostatnich dziesiątkach lat poSłowo kułlura ma. bardzo różne zna-1
zbadamy powietrze, które wydychamy I
on emu wmien 1 ,co ma z so ą po·
w nim ,·
z płuc zauważymy, że tlenu
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ną i trzyletni plan od'budowy i to wszysię wydatnie zawartość kwasu węglamusi iść postęp w dziedzinie kultury spo- Wać urąga6 i dokuczania przez najsitko co związane jest z dobrobytem, g?·
wcgo. Azot zostaje w tej samej ilości.!'
bliższych.
·
łecznej.
spodarowaniem i zaspa•IP•jamem naszych
Z te!:!o wnioskui'emy, że organizm nasz
· } ro· w1"d z1· 1· sł yszy, Ja<
Czy to raz SI(#
·
· rzeczy muszą ze so b ą h armomT e d wie
potrzeb materialnyc~.
~
zużytkował tlen, wydalił kwas WPglo·
· · k ·
zować i tak jaik s:ichę zastąpilimy płu- dzone dzi"eci· 51·
Kultura duchowa, to znowuż zdobycze I
"
1
ed~ ~nęCaJą, Jo mcłraz I
.
k
ł
giem, a pług obecnie traktorem pow.:ili
ducha ludzkiego, a więc język. liter~i11·wy, a azot pozostał obojętny, służy tyi- J
zas.tępujemy, tak samo ; w dziedzinie ży. zka rę a się po mesie na stare g owy
ra, sztuk'a, dziełia naszych wielkich uczo- i
I
ko do rozcie6czenia tlenu.
i -arki' A naśladując starszych, nawet
cia społecznego następuje zmiana.
nych, fiiozofów, poetów i innych twćrCzłowiek dorosły oddycha około
niedorosłe dzieci lub wnuki, ośmielają
W
ców, którzy swym dorobkiem zaspabja16 --:_o razy na 1n1'11utę (dz.iecko 1' człoh
t
f
• d ł
,
•
•
dziedzinie życia społećznego jz<>t. s1· P
ją potrzeby serca i umydu czło~vieka.
lb wdysnk"liewac Z nkie O ęs wa S aryc '
wiele do zmienienia, a niektóre znowuż
Kuliura społecroa to styl życi:i. c!iowiek gorączkujący więcej). Przy jed·
tak zwane nowości należałoby zastąpić a O O uczać przy rymi słoweitni.
wieka w społeczności, jakbyśmy najo~t)f.
nym wdcrbu wprowadzamy do płuc
Jak codzie6 niemal wymawia sie im
dawnymi zwyczajami, przystosowany•n'
niej powizdzieli To rposób i forma ży:::a
1;2 l. powietrza t.zn. na minute, ~ li'
· k CZęS t 0 WypPstra \:v"Y 1 }a
do nowych czasów. I o tym będziemy r:_,1·· daną m1'skP
· ·
- W'CJ· · W groma d z.e
· k a W TO d 3'.0le,
'<
ci ł OW'e
tróW, na !10dz. 460 I. a na dObP OkOłO
"
b
t
·
•
h
·
·
sać na łamach naszego działu kobiecego, d
·f b
· · ·
k' ·
"
~
Tak
!"
ry
„że
na
sw1a
w
IC
się
za
e
zn
ro
I.o
ryce,
a
czy
m1esc1e
w
ie1,
s
orywa
t 2 .OOO Iii rów. Z tego tlenu zuz'
,
'l . t lk I Il
p
. b
poruszając zagadn'enia z dziedziny ż•1cia "s',
związki i organizacje społeczne.
e to
C na
I hł
·c·i
·
· ob ycza1owos
1·odz'nneoo
zajmować się bP;dziemy najw'ęcej kulganl.zm oko1to 500 1. n"u dobę.
d . omysd cie y o
d ze ł ry.„.
„ ' wycho wama
i.
życia gromady wiejskiej, ponieważ spra c o u, g o u l wsty u doznaje taki
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~obie przedstawi, że taką może być i
B M.
wymagań człowieka jaskiniowego
z drobniutkich pęcherzyków płucnych
Jego starość. Obowiązkiem więc jest
(około 400 milionów), które są oto·
każdego zapewnić starym rndzicom
NIEDOLA STARYCH LUDZI
czone gęstą siecią naczyl'l krwionośnych. W _tych to p~cherzykach odbywa ' Przebywając na wsi, miałem moż· da, że stary człowiek b wa dla nas spokojny ~ąt i okazywa~ iI"!l choć tr~
się wy~iana gazow. Pęc~crzyki pł~c-1 ność stwierdzić brak poszanowania często ciężarem, Jeśli ·~st chor cz chę serca 1 szacun~u. Dzieci was.ze wi~
ne oddaJą tlen z zacz~rpmętego ~owie· Idla starych rodziców. którzv SC' ZIDL\· niedołężny, to i opiek[ potrzeb~;je ~ ~~ącd ten dobry przykł~d uszanuią was
t.rza - czerwonym ciał~,on~ krwi, krą·. srtni mieszkać przy dzieciach. Dopóki pożywienia - to już zawsze. Ale ~óż I ~ta:1e fitawam swą opiekę na wasze
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zawartością tlenu). Na czerwonych j :z~~r;m~~nosc1 - zaczyna
I n.ym~, złe t_ra~towame .własn)'.'ch dzie- / urządzisz sobie izbę,, lub będziesz miał
·
, . . .
ciałkach jak na wózkach - tlen zo- I
staje rozesłany do wszystkich.komórek j ~es~1 Ofc1cc. czy matka, ?~clący przv c1_, nieocenianie. zdro_wia ~0?1ety·mat- pełną szafę przyodziewku. To ci nie da
naszego ciała. Tutaj zachodzi proces dz1ecrnch, m.og~ prac<?wac I pon:iag.ać. Io, a naw~t ':"Y~1ą.game z me! do o~tat-1 p~łnego zadowolenia, jeśli się uregu~ospodar~.tw1e, to !f!S~cze ma1ą Ja-1 ka ~dr?w!a I ~Ił, Jak z dorozkars!nego lu1.es.z sprawy zg.odnego pożycia w rospalania. Tlen spala węgiel zawarty w
tkankach, dzięki temu utrzymuje się oes znar.7.eme w rodzm1e. Lecz nad· i k?111a 1 \y1el~ mnyc~ rzec~y, o ktorych dz1111e. Prawda, ze nie łatwą jest rzeczą
przer~bić to życ!e na inne. Do tego
naszą· normalną ciepłotę życiową po- ch<:?za. dla starych ~łe czasy: t~olnp· ! me sposob .się rozp1s~wac.
nosc do prac~ us!a1e, c~o~oby 1 me-; ~~d tymi spr~war:n1 mało kto w ro- trza me tylko dzieci swe, lecz i wnuki
między 36 _ 370 C.
Na skutek spalania si w gla od moc co. raz w1ę.ceJ gnębi~ 1. o~fąd za- ~zm1e zastan.aw!? się. ~o ~o_? Czy to przysposabiać. A już nade wszystko
wpływem ożywczego tle~u !ytwtrza czyi:a .się dla nich utrap1~n1~ 1 .mf>.~fl_ I s~ę. da co ~~1emc, PC?W~e .me1eden. 0- J zacząć od siebie ~am ego: wgłębić się
się dwutlenek węgla (kwas węglowy), Jesh s.1ę f!la w dom~ lema _1 _n1e~oba toz to własr:1e. Tak się JUZ do tego zła w swe serce i sumienie, panow.ać nad
który jest trujący (czad). Gdyby or· dłus7.me. się i;?o uw~~a za c1ęza~ 1 za: przyz~vyc~a!a~_o,. tak o~o . weszło w Iswymi nerwami i charakterem, w ogó·
ganizm nie umiał go wydalić nastą· ar~OZJada. InaczeJ Je~nak nalezy o~· I kre~ 1 kos~1, .1z się w~da1e, ze ono jest 1Ie przymuszać siebie do zgody ze
łrzec na schorzałych 1 starych rodzi- · konieczne 1 ze bez mego obyć si,,. nie swym otoczeniem
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~1wazm.e1szym, zrodłem ciepłoty wyp~cz~nku. wśród rodziny, zanim nie aby wyg?ić. te ropiejące rany na ro- niu nad niedolą siarych ludzi nad i h
dzmym zyciu i jak postępować, aby złym traktowaniem przez oto' z · c
powietrza 1est ~łon~e. Wpływ te.mpe· nade1dz1e wieczny odpoczynek.
c eme
Starość to naturalna kolej życia, na ono stało się szczęśliwym, a p.rzynaj· J
~atu~y. n~ orgam~m Jest zn.any. W1em.y,
A. K
.
ze 1ezeh organizm traci zbyt duzo którą każdy z na·s wejść musi. Praw~ 1 mniej znośnym na długie lat&
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Bryministra,
tania nie zaangażuje się w woj- l•-.;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii
nQ donu>wq w Grecji.
Ho µrz ·mówieuiu Bevina,
Podcws Zielonych świąt, zo-. trowy opozycjonista Crossman, lJ\il:il.l'zególui dcleg.aci składali
'llał ot w;ut~· oczekiwany z du- nie. weszli do nowego zarządu. rezolucje, mi~d;,,y innymi <lopozym zainle~t'r'!owaniem pl'7;ez 1 Na temat polityki zagranicz- minającc się zmiany brytyjs~czeńslwo .angielskie, Kon. 1nej przemawiał także min. lót- ~kicj µolilyki w Grecji, ubole·
im knebel na \ wołał wszystkie nadz"'YczaJ' ne
nałoż"ł
· · wa.·1~.1c: nad 1>01mn:iem, .i· akie.go
· n.aw1ą.J
.J
, zow,·m
gres· La~bour ~•)tn· t y. ,groma<Iz1'ł 111c t wa - Bac I.:er, 1.:: tory
on 1.22.:i ddcgatów, którzy jak ;mjąc do stosunków brytyjsko- ra~<l .\\' .. ~rylan.i_i udzie!a a~~1e: usta w domaganiu się o swoje rozporządzenia.
, 'Ą' Piaryta panuje ogólne
w minionych lali:wh zebrali się. I sowieckich powiedział, iż w ce- r~lrn1~~ktl'J :1kcJL '" Grecji I prawa.
Sytuacj11 stawała się groźna. I przrkonanie. że zA1arg zakoń
.
aby wysłuchać sppn'°'oz(łani1u ln pokoju światowego, nąd b:ry 'I m·c,11.
swoich . kokgćl\ · sprawują<;:ych 1 tyjsld musi jeszcze przekonać . W_ pr7eprow~t<lzon~:m ~loso- \V ostatniej niemal chwili, czył się zwycięstwem zwfąz
rzą<ly, dotyczących spraw poli- sowieckiego sojus;,,ni"lrn, żel w~1nm 11,Hl _zloz~!nym1.'':n10ska. d;,,ięki rokowaniom przedstawi- ków zawodowych. Opinia putyki zagranicznej i wcwn~trz- pl.'aw'<lziwc interesy \V. Br)·tu- 11~1, zel~rmu w1<;'l~szosc1i! gto- cieli związku z ministrem pra- hliczna wyraża przekonanie, iż
uii nie są sprr,cczne z iutercsa- s11w zuapntł10wah bl'z zastrze- ~y _osiągnięto po~ozumienie. rqd, któr): doląd .o?mawiał
nf'j.
1
Strajk trwał zaledwie 1/2 godz. kalegoryczme wszelkie.i dyskużeli µolilyh:ę Hcvina.
J'cgoroczny kongres zapo- mi. radzieckimi.
V.,' myśl zawartego porozu- sji nad postulata~ni pracowni\\'uio„ek opozycji, domu~: wiadał się tym ciekawiej, po-, Punktem kulminacyjnym ob·
nieważ opinia publiczna nie- rad, byfo jednakże cr.wartkowe jig:y :ii~ „zerwania r. polityką 111ieuia konflikt zostanie roz- ków, zmienił s'\vo stano •isko,
kapil·tli• slr;,,ygnięly na drodze arbitr,a- ustępując i zgadzając się na arwo~>t'c
jed110~.l·otnie zetknęła ~~ę z .a- pn;e1~1ówil'nic. min, ~~yina, ~tó- służttlcz_.,.ki
ń
bitraż.
lakam1 członków partu, skie- 1re me pr7.y111osło ,1cdnak zad- slyczrn:·.1 .,\mrryk1" 01·a:r. r1~1.o· żu <lo dni 1a 18 czerwca.
Tak więc t•ządowi fnwcu~~wan~·ch P?d a<lres~m. iuądu. nyc~1 .rewelacyjnych sfórnuiło- lucję JH~lęp~~1jt!Clł polilyk~ 1·1,:1-. Po osiągnięcitl porozumienia
du, w bt'L'CJI, kongn·s odl'ZL1c 1 ł. i przystąpieniu do normalnej skiemu ud::iło ~ię ponownie
.
.
.
N1c .więc dz~wnego, ~e po ko11- wan.
Z caluks;,,tałlu odbytych roz- pracy strajkujących, rząd od- wybrnąć z ciężkiego impasu.
.Tedyme co do Egiptu, pow1egresie spodz1cwiano się pewoych
w~·.iaśniPń i odpowieutt mini- dział on, że V{. Brylaui1a· nie móv,: widzimy, iż wielka }Jmza
strów a takowan)~ch resortów. zrzeknie się dobrowolnie swo- gradowa, zapowiadana lH'z1'z
Parlament chiński .za pokoiem
~1iał Io więc być jakby suma- ich fotercsów na tym terenie. opozyc,jnnistów, a kt6ra i11iała
ryczny spis . dotychczasowych M~).wiąc o Grecji, Bevin przy- spaść 11a glowę Beviua, rozc·
Społeczeństwo chińskie, zmęczone I o tyle na ensi~. te Czang Kai Szek',
osiągnięć rządów Partii Pracy rzekł, iż dokąd on hędzie spra- szla s~~ po kościach.
walkami bratobójczymi, coraz bar· którejlo wojska ustępują przed nacie·
oraz sprecyzowanie wytyczdziej domaga się zawucia pokoju. rającymi komunistami, wyraził swo1ą
·
Il'-'Ch dalsze.i· lll'acv.
Nie~miałe i odosobnione początkowo zgodę, byle tylko komuniści wykazali
iężka walka rządu francuskiego
"Tak rząd jak i „opozycjoniści
głosy, obecnie wzrastają liczebnie, dobrą wolę i dotrzym11li umów.
Obecnie, Polltyctrta Rad~ Narodotwo~zą~ si.łę, ~ którą rząd J?Oważni~
.
. .
pal'lyjni, do zjazdu przygotoPo ustąp1~mu konn~nistow z ko szpitale i nie;,,hędne inslytu- mus1 się l~~zy~. ~~zyscy mb1ą ~~~~~ w11. (tymctasowy parlament chill.łlki),
wywali si~ sumiennie.
. zatwierdziła jednomyślnie przcdłoto·
prze 1ewu ·.rw1, orą za. ~ c?
Zasadnicza cb:skus ~a wuwią- r.zędu, P.rcm1e.r .R.a!n.a<lier ,.,.. rea- cje użylrczności publicznej.
resy podsycane .rzuca~ymi. kapitałami, ny wniosek 100 posłów i zarządziła
· ·
Ak ·
l 1 owaniu s 'O)e {Joli t"ki cen
.J
"
„
CJI! żołw1cgo ten1pa pracy sz.czodrze. szaf.tqą. ch1ńsc1 . !!e?crało· wy~łanie depeszy zaprasz?-j&,cej pr:tcd
•
J
" · .l
atłtt się wokół hroszury „Kar- 1. z
tY ua stół". Zoi;lał11 ona wvda- 1 płac , l~apotyk.a l~!l olbrzymie mi~ło być objętyc_h. około 10~ Wie, ~arod cl11ńsk1 zrozumiał, I~ dłu· stawicieli komunistycznej p11.rtii chiń·
~a przed kongresem przez "N11- I tr.ud?-osci. '~yn1kałą o~e szcze- tysięcy pracowmkow wyżej goletma walka ,któn, J?~ 0 w'.'-dzi, P0 : skiej do Nankinu. W przeprowad.t.0chłonęła. pr~eszło 2~ ~1honow ludzi, nych rozmowach ma być wyłoniona
czelny Komitf't "rvkonav„·czy I gol~Ie, na s~.l.tle' k ządan .robo~- wymienionych instytucji.
rai. przynosząc specjalna komisja dla zhulania otó.1• _ zubo;t~ . 1 mszczy
·
: .
• · .
l
ktorz domagają
nikO\\
.J
nej sytuacji, by można było pr.i:ystt,·
StrnJk po~vyzszy godził prze korzysc1 komu innemu.
sę
')
'.: .·
Partii. Broszura była jakby
de \lo'szysllmu w zakłady prze- Fala protestów rośnie z dnia na 1pić do przygotowania uwieszenia
5formułowaniem osiągnięć i podW)_zki plac.
Fonnalnie, komuniści nie mysłowr, które byłyby zmuszo- dzień. Demonstrujących przeciwko j' broni.
wytycznych rządu a w szezePrzewidzieć rozwój dalszej 8 ytuaeii
polityce llC przerwać pracę, co spowo- woji;iie st.udentów,. wspierają profes.o:
gólności dotyczyła polityki za- przeciwstawiają się
U~lWełsytetok. t Ckr'.'z częścldJ chińskiej, jest zbyt tl'udnt, gdyt dtgranicznej, stosowanej przez rządowej, lecz nie chcąc stra- dowałolJy wchwianic francn- rrw:e
9
ry Y uią~~ . rzą ' cydują o tym czynniki nwn~trzne.
• ~szy się g osy.
j
- ]
·
· dll~J· slro1.1y 1JraJa II ('JC· • ł ywu w ma~ac ]t. r?1iot!11-· !i Im~go
z JC
·
B eYUla.
kt~ry ~opro\~adz1.ł do. sytuac)I, 1:t co· Mimo iż zawieszenie broni w Chinach
ry11 rn gospo< an:zego.
Na HHtjiJC:! nas.lilJJić akcji; dz1~.hnr~ .selk~ osob ~1~ących z .gło?u, było zawierane niejednokrotnie, by
Ol1a w ~bronę. mm .. Be\'lllH, ro.z- ·' czy~lt, HlllSLl! pop1ernc Jcłt zą-.
I s t r,~ij kCJ\\'fl roliol n i lei> w, r:i..lld od- p~nicwieia się po ulicach wielkich następnie przerodzić się w tym O·
grzeSZlłjąc g.o, Z 111 IQ<h):ll'.l rod o- hl am.a.
strzei'•ze walki, . mamy nadzie1'ę, iż
mtast.
t ·
· j · I ],onlrnccją.
'l • 1 p<i\\'ll'{ZJ;l
j
t j ()I H'Cllc postu l aly rowtu1rnw
· Slllll"''
' 11 IJi~\\'JC
""'z' <lt• L1g1 e~, ·Rachińskie partie połityc:me znajd!\ jadonosiliśmy 100 członków Po
Jak
I
l)
J
k:o\Ya ł a ZSRI
Mi11lstc1· rnfor111acji Burdan litycznej Rady Ludowej złoźyło wnio~ kieś rozwiązanie, które by c;hoci11ź
~. l'Z"WO_<.n:·; 111 .):· \ llHJ>Ulkały jl'cluuk na t.dl'cydo~
~~ą hl'.osznry b~lo l \\'l~t·dzellll' • wau~· opór L'l.l!dll frat1.i.:uskiego 1 OŚ\\ iudu yl: „Hząci' otrzymał sek, doma)!aiący się natychmiastowe- czasowo dało wytchnienie n&jbardziej
lż ~ 1 J,h~yk~ Bcv;~rn zm1e1z,a do ·którego prtłllil'I' .o~wiadc1.:yt, że ullillUtllll.ll, zastosujemy ws:r.d- go rozpoczcp:ia rokowań z przedsta· zniszczonym połaciom kraju.
za.~1cst11~1!1~. wspo~11 rac): m«;.dzy rzą<l pus;,,ed.t w di wili obecnej kie możli \\'l' środki, by zach o- wicielami komunistów. Wniosek był
\\ 1elką lroJką'. l~c;,, os1<1ęim~c1e 11a wszystkie możliwe ustęp· wać szucuuek dla władzy rzą
l~~o crlu llZ~lr~111a~a ~tlpuw1e!l- 'sh~·a odnośnie żądai'1 mas pra- du". PiN·wszytn postmłęcicm
Ultimatum holender kie
Cl1J,ącyd1 i stan oh~cny 1~msi rządu było rozplakatowanie w
n11!1 ~l~110w1slmm Zwup:lm
l>~c \1tL·z)1mauy fło dma 1 grud- całej Francji rozporządzenia o
dz1eck1ctju..
Indie holenderskie, drogocenna per·
Nie długo jednak trwał len sh.n pozarekwirowaniu wszystkich gaDo genel'alncgo alaku wy~ 111a b. r.
holenderskiej, w ogniu koju. Jak podali\ ostatnie wiadomości,
ła korony
V\T chwili ;1,aistnienia jakich- zowni i elektrowni u.a terenie ciężkich walk zdołały wywalczyć so· Holandi'a jl*!tcze raz ppslanowiła
tyczuych zaw~t·Lych w hroszurze, „ przystąp1ło lewe sk~7;_y<!ło kolwiek zahnrzei1. życia gospo- całego krnjn w chwili, gdy 100 bie wolność. Ludy wysp,~leżąc)• ch spróbować szcz~cia. Premier holenpart11 lH:l~ czele z p9słem Z1łha- darczego Francji, utrudniają- tysięcy pracowników tych za- do imperium holenderskiego, zrzuciły derski postanowił wysłać repttblice Incusem. Zaatakowa~ 01~ os,tro cych opecną polilyk~ rządu, kładów pl';1,ysląpi do akcji zwol- z siebie jarzmo, by o swoim losie i ży donezyjskiej ultimatum, dom11gai_ącego
sfornu~:?wa.111e p~l~tyk1 ,„~·ow- 7.di~żając ku stabilizacji cen, nie11ia ll'm(>a .pracy. Następnie ciu mogły decydować przez własne się ustanowienia holender,kiej konnowagt . międ~y CS:\ ~t ZSR~, rząd postanowił . użyć nadzwy- podano do wiadomości, że nąd przedstawicielstwo narodowe. Nie troli nad handlem Indonezji, przekaza•
~llrzy~uJ.ąc, ze. POJ.ęcl<' takie czujnych środków represji w nic zawaha się przed zatrndnic- przyszło im to łatwo. Holandia wspo· nia wielu przedsiębiorstw Holtndrom
niem wojska w celu utrzyma- magana siłami brytyjskimi, starała się itd. Jeżeli ultima tum zostanie odrzn·
Jest. i1kcJ~!. po111e."~~1.r: \\.' .. Br~·- \ 8lOs1.111k1.1 do winowajców.
la111a .coraz wyn~z.nll'.I w1ą1.c się I l\Iimo takic~o oświadczenia Inia w ruchu gazowni i elek- nie dopuścić do powstania republiki cone, wojska holenderskie mail\ roz~ poJi l)·ką St. ZJedn~cz~nyc~l. robotnicv J. ednak nic ust JO~ lrowni.
indonezyjskiej. Zbyt wielkie zyski począć działania wojenne na wielką
.
.
ę.r .
•
v
.
Sojusz 11pglo-11mer"kansk1 kto
rządowe
obw1eszc;1,cme
Na
i
<!azowni
Praeowmcv
wah.
•
'
'
. .J
f) .
ciągnęła z eksploatacji ludzi i ziemi, skalę.
1
r~· ma. Jyc ~"'.ara niem zah~z- elektrowni, :r.organi~owani w robotnicy odpowiedzieli rozpla- by tak cenną zdobycz oddać bez
Gdyby takie ultimatum zoslało wy·
Pl~cz.e,1~~a1. po ~~Ju 1.rn~wat. 1!,1e_- 1związku · zawodowym, w celu lrntowa1{i<'m odezwy, w której walki.
~.ezA1mc( 1 \tez~, uda'\ ndnm.1ąc.; poparcia s\\'oich żądail postano- odwołvwali siQ do opinii pu- Niestety, świat wkroczył w erę sa- &lane, nitnv!!,tpliwie zostanie ono od~z . „ng.ia „ ~·a.ci po:}~~J5 po po- wili zmnicjs:r.y{'. trmpo pracy. hlicznrj, skarżąc się na to, że mostanowienia narodów, po długich rzucone, a ludy Indonezji jeszcr:e raz
zmohilizowanir więc w11.lkach, Holandia, musiała uznać. dowiodą, że wolność jest im drotaz&
przez
j Dos lawy prą<lu i gazu rni.ały rząd
Z) e~1 ua iz~cz ,\mel) ld.
praco"ników w swoją porażkę. Republik& Indonezyj· nit życie.
.Naw1<1~1.1Jąc do ty.l\1.łu h~·o- hyć o_g1·auidonc do minimum, wszystkich
sz.ury „K~rt~· i:~ .stol '. m._yl tj. prąd miały otrzymywać tył- przemyśle elektrycznym i ga- ska pow~tala do życia.
słynnc~o Jll;I, dz1srnJ okrcsłe111a,
;i,f karty mają na uclwrucic deseń g wrnzdy i pHsy Ol'H1. slrmnaszą wieś to nikt. Innego irzeba szuList z terenu
pel min. spraw zagrnnicwych
kać sposobu - rzecze Szymon.
I
\\'. Brv lanii.
Wziąć wi~kszą pożyczkę w banku na
Prz<•inówi<'nie pl'emiern Alt·
długoterminowe spłaty - rzucił ktoś
lee, bylo obroni! polityki min.
z obecnych.
Bc,·iua i jl·go w~pólprncowni
Całe lł\ta tr7.a na procent pracować,
brok zrozumienia pracy w gromadzie,
.„Oto widz~ wioskę swą, rozsypaną
ków. ,\Ulec wyraził zaufanie
a i kapitał tr.?.eba z czasem oddać, Szyoprócz biedy
wev.rnętrzna niezgoda
jak ~7.ary różaniec w dolinie, Md rzedla kiercwniłd;w polityki za.
mon odpowie. Ja mam inną, myśl.
nas zjada.
czką wijącą się kręto, chaty niskie,
gran ie zne.i \\'. Hl'~' La ni i nr az 1 strzechy słomiane, zabudowania Qę·
Pierwszą rzeczą do zrobienia, ieby
- Przede wszystkim - mówi 5zy·
podkre~lił, i.ż rzl-)cl prowadzi po·\
podnieść nasze gospodarstwa, to ko·
mon - musimy star11ć się podnieść
sto zbite. Skwar lipcowy i czas wolny
lit:kę popi<orającą ONZ. Nu.
nieczność przeprowadzenia komasacji,
dobrobyt w naszych gospodarstwach,
wypędził wszystkich mieszkaf\ców z
stępnic ostro pol~pił. głosy kryczyli scalenia gruntów.
w biedzie człowiek gnuśnieje, tępieje,
domów na przyźbę.
tyki .,pewnych osób". które ;1,a·
niezdolny jest do gł~bszej myśli i więk·
Bo pomyślcie sami; mamy po te kil·
U Szymonów Walczaków najludrzucają rządowi, iż jest zależ·
szego czynu. Ta bieda materialna zaka mor~ów w kilku kawałkach i to da·
niej, ściągnęli tu gospodarze z całej
irnwarstwa.
obcego
ny od
bija nas i moralnie i z tym musimy
leko nieraz od dornu, wszędzie wąsko,
niemal wioski, a i gospodyń kilka poKrótkie przemówienie p.1'rn1icsami walczyć, nie oglądając się na ni·
a długo, ile ziemi marnuje się na miedążyło za nimi. Wszak to nie dziwota!
ra, zebrani nagrodzili gorący
czyją pomoc.
dze, bruzdy, wygony, przegony. A przy
Szymon świajły człek, mądry, choć
mi oklaskami.
Tego nie rowmiem i z tym się nic
tym ile czas11 i energii trzeba zużyć, awielkiej nauki nie posiada, 11le r.zytn
\\' ·sląpicnie prPmic1·e Attlee
zgo<lzę, przerwie jeden z obecnych,
by zajść n'a pole odległe o d "1! kilome·
dużo książek i gazet różnych i wir
w obronie 8evina ol'fo; nskarże·
przecież z pusff'!go i Salomon nie natry, a. ile koniska muszą się narn~czyĆ,
dużo co się w świecie dzieje. To też
nie jakie rzucił grupie opozylęji::. Oj, ieby jftka ciocia z Ameryki
cenią go i powe1żają powszechnie. I
zaciągnąć po tym picchu furę
żeby
cyjnej, miało 1rn celu ..:neutra- 1
par~ tysięcy dolarów przysłała, toby
nawozu?
dzi~iaj sied7.i w pośrodku, nernawia,
hzowirnie i slępieuie atHku gl'll·
człek stanął na nogi. Głośny śmiech
tłumaczy, prosi. Oi widzicie, powiaDostaniemy ziemię w jednym kapy Zilliacusa. Jak t rafn~·m było
wszy8tkich zagłuszył jego ostatnie sło·
da - na innych wioskach inaczej jest,
wałku, każdy z n'1s na swoim się porzucone oska1•żr·n ie, okazało się
wa.
qarną się ludJ.iskn do prncy zbiorowej,
buduje, będzie miał i ~ierzej i dłużej
JH'Zy ,,. ,·]vlł'Z(' 11nw\·<'h wh1clz
Tak - tylko niestP.ty mało je I tawspólnif' bii>lqczą, ~romadzą, ft.by
koło domu, wieś nie będzie stłoczona
kich 5r,częśliwców, którzy mają bogado Koni i l<'ł u \\\k;111H '' <"Zcgo
dzie si~ ni~ dać. A. u nas, każdy sobie
jak dotąd. Co nie daj Boże pożaru caPartit. Zilliacu:; i bardziej ecu- j
te ciocie w Ameryce, a jeśli chodzi o 1· la wieś posz:laby z dymem, taden dom
idzie, zamiast pomóc przes~kadza,
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\V .roku 1925 I. G. Farben było

p O LSKA

największym

przedsiębior-

stwem w Niemczech. Na mocy
układu z Hitlerem wytwarzano
olbrzymie ilości artykułów wojennych. Podczas wojny I. G.
Farben dokonywało rabunku i
I grabieży w krajach okupowaProces dygnitarzy I. G. Farbenindustrie 11ych, przejmowało zakłady
przemysłowe tych krajów.
· Proces dyrektorów r. G. Far-, lon B) i stosował je w doświ.atl- . Eksplo1ato.~v1rn~ „_riiewoluiczą
beindustrie rozpocznie się w czeniach doko.nywanvch na I siłę .roboc.zą. ',ktor.cJ dostarczaNorymberdz.c przed
sądem ~,i~źniach w zakładach I. G. j ly„ohozy Jencow 1 koncentramnerykansknn.
j F arben w Oświi;cimiu. Za- c: .in,e.
. .
. :.\liędzy oska1·żony~ni' znaj di! ,~·dzięczaj_~c ;~akladon1 I. G.1 : . ~\,obce ugr~1:u . z!~rodm c1~
s1ę: Hcn~rnn Schm1lz. prezes Farben :r\icmcy mogły 1;tać się ':3!C? eh. 11a d~-~mla1 z~ch. I.„~;
zarz<plu i dyrektor Banku Roz- samowystarcz·a lne na WYtmdek l aJ b~11111<lustn~
11~J~lll O\\ SZ)
rachunków )liędzynarodowych, wojny.
·
wynuar kary Jest JUZ chyba
Georg von Schmitzlcr. dy.rektor
przesądzony.
biur sprzedaży, Karl Krauch, •
• ,
•
•
pi·ezcs r.ady nadzorczej „rntiTydz1en Polskiego Czerwonego Krzyza
rer" gospodarki wojennej i
specjalny doradca Gocringa dln
l ydz1en _Polsk1~go Czerwo- wyzszych. \~ pracy ~":eJ w rospnrn przemysftt chemicznego, i ncgo Krzy~a1 ~nający 11u . c?lu j ku Hl47 PCK. zwroc1 uwagę
Heinrkh Hoerlein kierowniki wzhogaccmc funduszu tej m- przede wszystknn na to, aby
badai1 chemicznych, Fritz Ter- slytucji prze.z. zbiórki i im1n:ezy .akcj_a sanitarna P<;>djęla l?yła
mer. szef produkcji chemicz- w _cały~ kr.aj~ rozpocJ.ął .się z "'. p1c.rwszym rzędzie na wsi, "'.
uej, o<lpowiedzinlny osobiście I dn.1em 3~, ma.Ja br. Trwac hę: ?~n·odkach p~·a~~'. przen~ysłoweJ
zu produkcję gazów trnjących, 1 ~zte do 1 c.zcn~-ca br: Pol.·~1 1 ~1a przedm1~sc1~ch _większych
Chnsti.an Schneider, szel bmra I Czerwony ~rzyz "spol~rac~l,I~ m~as~. Przewuh~.1e ~ię_ u!·uchoprodukcji azotanów, Otto Am- ~e społe~zenslwem P?lsk1m JllZ m1eme 600 sl~CJl wleJsk1ch, obro , przeAYodnic.zący komisji ! 28 _lat. Slowarzysze111c. l? opar- raz ambulansow "'.ędrownych .
wojuy chemicznej mini ·terstwa te .Jest nu dohrowolnosc1 człon- \V tytn celu zorgun1zowa11e bę
zbrojeń i dyrektor fabryki 1. G. k~ws~wa. P.rogra_m _PC_K prze- d~ ~pe~j1alne klll'S)'. kształcą.ce
Farben w Oświęcimiu, Max w1duJe. u~połecz1~1c111e_ 1 up~w.- w1~.1sk1e p_rz_otlown_ice zdrowia,
Brueggmann, dyrektor dcpar- sze~_hm~me. swej. <lz1,~ł~lnos~i. klore wł~sme 2ntljtlą_ pracę w
ta111eutu prawnego i personal-/ Dz~s PCK liczy 2 m1houy IO nowozałozonych sluCJach. Dunego, Heinrich Buelefisch, dy- tys1ęc~ członków._ Posia(_la 1600 że zaii:ter~so .w~nie PCK .ws~ą
rektor zakł.adów Leuua i szef puuktow lekarskich, klore ob- wyraziło s1ę JUz p.t•zez zalozenie
pl'odukcji gazoliny i metanolu sł1;l~yły w o~tah~!n; roku 1~1 /2 stac~·j dl'og:.nvyc!1 n!:l~ .skrz~żu~
w Oswięcimiu, Paul Haeflinger, mil1_011~ lu~lzl. ~ 1!l'utl c:złon_k~w wa111_u sz~s. Akc3a PCh. dla- wsi
c;:_złonek
biura
handlowego, znaJd 1JJ~. sit;. ~~'lele n~łodz1ezy, b~dz1e nuała ?gromne znacze:Max llmer szef biura berliń- ho 1 1111~1011 '163 tys. h.oła mlo~ me wobec ugolnego zlrgo slaskiego i ld~rownik szpiegostw,a dzie_żowe obejmują , mlo~zie~ nu zdrowotności na wsi.
wyv, ·i.a du i propagandy, \.Val-\ szkoł powszechnych, sredmch 1
ter Duerfcl<l, dyrektor iakład~w I. G. ~a11Jen w OświQci- · Pr.zysxła konwencia międzynarodowa
nuu, wreszcie h.rarl LantcrschJa~
ger, dyrektor zakładów w Ho.z iniciatywy
echsL pod Frankfurtem.
·
Akt oskarżenia zarzuca t>l'Ze- Konwencja genewska z roku 1925 w t!'.rnych prosi przyszłą Międzynaroducza•le o!talniej wojny nie znald7.!~ wą Konferencję Czerwonego Krzy:!a.
de wszyslkiln planowanie, przy- zastosowanie.. Pogwałcono Urnowi; b~ mysląc o roz~zerzcniu swych prze.
golow,a nie i pro"·adzenic wo- międzynarodową, która miała chronić pisów z roku 19.25 dotycz11cyc!1 cht·
jen agresywnych. rabunek i ludn.ość przed skutkami wojny. Wob": miczn~i i powietrznej wo1ny, ~zillh
grabież, stosowanie niewolnic- lego przedstawiciele Polskiego c~er- pod uwagę bombę atomową i wszelk 4
.
wonego Krzyta na $wialowym Kon- inną br.oń, mogące podobfiie jak b.Jrntwa ~ m_ordO\\'}~rnsowych, przy- gre~te Ligi Stowarzyszeń Czetwoaeifo I ba atomowa niszczyć nic lyl·ko wainalezeme do SS (uznane przez Krzyi'l w Oxfordzie wysll\pili w 1m·e- c11\ce siły zbrojne, lecz również :ilMiędzynarod, Trybunał \\7 o- niu narodu najbardziej dotkniętego b1zymie masy ludności cywilnej i kul.
jenny za zbrodnię), udział w przez. wojnę z P.rojekl~m opracowa·~:~ luminą spuściznę narod?w".
popieraniu zbrodni przeciw po- now~J konwency. Pro1ckt len zo5;a·
Przyszłą konw_cnc1ę m1ędzynaro.do
- •
O . ,; .
, .
, przy)ęty. Powzięto uchwalę o n~s.e- wą opracowywac będą przeditawtc '.!
1
kOJO\\l:
s~a1zen1 '~ .l oku 1932 ! pującej lreici: ,,Rada Pełnomocników! li' państw, które oajbo!eśn!ej odczułv
zawarli SOJUSZ z H1tle.rem st1a- ' Czerwonego Krzyi11 umaje doniosło~t' / skutki wojny. W obradach wezmą t.:·
nowiący pods.la WQ wojennych f dezyderatu wyrażonego przez deleg~ - dział organizacje zwiĄzków za wodoplanów Hitlera. Akt oskarżenia ! cję polską i w myśl ideałów humani- 1wych, kobiece i młodzieżowe.
opisuje intrygi prowadzonć \
przez przedstawicieli wiclkic~o
11Książka dla polskich dzieci"
przemysłu hamow,a nic produk- '
. ~
.
:
. . .
. .
. .
..
CJ' i i badat'i \\' kraj' ach uwuża- : .,W. dniu .:.O ma Ja Związek Inwalido w I 1est doslarczc~IC 1ak n a 1w1~kszc1 ilo~i'I
,
.
\Ę oiennych R. P. rozpoczął w cał )•m · rnrowca, z ktorego w pap1ern!11ch zonych za WfO~OW,• SZC_l'~elll~ i kr.aju .zbiórkę gazet I książek po nie· / Stanie wyprcdukowany. papier! tak
propagandy hl llel owslneJ 1 rr.1eck1ch na makul1tturę pod hasłem bardzo potrzebny w dob1t powoi,ennej
tworzenie sieci szpiegowskiej. „Ksil\tka dla p_olski~h. dzieci". Zbiór- do druku podr_ę~z~!ków . szkolnych.
W Niem~zech kartel I. G. Far- ka_ ~rw~ć będz.1e. ~1.es•1ąc. Ma.my. n:l- Poz~ tym oczysc1 s.1ę kra) nasz z .n·e·
b
, " d' il h' ł· ·
, . · 1 dz1e1ę, ze wyn1k1 1e1 będą pomyslne, 11aw1stnych nam ks 1 ątek 1 gazet h1tleen _PIO\\ a .~
ac a~ua \\ za-1 szczególnie na Ziemiach Zachodnich, rowskich, - pozostałych z okresu okresie chemu, produkował gazy gdzie druków poaiemieckich może kupacji.
trujące (między innymi Cyk- J znaletć się najwięcej. Celem zbiórki
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gospodarstwo musimy pamiętać o za·
sadu w pobliżu domu, żeby nasze dzieciaki nie łaknęły tego owocu i
nit; rwały go z obcego ogrodu. Nawyk
brzydki, którego pokonać nie mogą,
bo sam organizm się tego dopomi·
na - odezwała się druga.
A w ogrodzie musi' znatetć się miej·
sce na warzywnik, żeby nam jarzyn
na cały rok starczyło. A i kwiatów nasiejemy, które ' swym zapachem i
barwą umilci nam życie i dom ład
niejszym uczyni4. Ale ja1k domy bę·
dziecie przestawiać - to i naszych rad
musicie wysłuchać - dorzuciła inna.
· Oho l pewnie kamienicę piętrow4_ by
chciała, a może gaz i elektryczność,
dorzucił jakiś wróg kobiet.
Nie l aż takich wymagań nie mamy,
głowamł.
chociaż
nam by się należały . Chcemy,
To i mnie przestaną wreszcie są
abyście stworzf li nam takie warunki,
siedzi wymyślać - ozwała się jedna
dóreby ułtti ~iały pracę i życie. Poz gospodyń, miłośniczka. drobiu, któ·
iczcie, ile kobiet"\ przynosi dziennie
rej często za szkody, które kury i kacz·
wiader wody ze studni, aż w krzyżu
ki robiły wygrażali „a bodaj ci wszyst·
deraz coś strzyknie. Koszt prz~prowa
kie wyzdychały". Odezwanie się jed
lz.enia wody do domu, urządzenie zlenej z kobiet dodAło i irir'ym odwoQi
,vu, napewno się wkrótce zwróci.
kiórc nie onieśmielały :;ię \V () J,cc męż ·
C_hcern>-' izb wyi;okich i przestronnych,
czyzn tabierać głosu. ZakłaJując nowe

by się nie ostał przez bliskie sąsiedz
two z innym. Nieużytkami też się podzielimy i będziemy się starali je zalesić. Mając pole w pobliżu domu prę
dzej pQdołamy robocie, a zaoszczędzo
dzony czas zużytkujemy na prace, które podniosą nasze gospodarstwo·; uregulowanie naszej rzeczki, która płynie
sob:e gdzie chce, zalewając nam pola
i łąki, wykopanie rowu tam gdzie połrzebny, założenie u siebie kupy kompostowej i przysporzenie sobie dobre·
go nawozu, wykopanie sobie dołu na
kiszonki itp.
Szymon mówił prosto i przekonywująco. Chociaż myśl nowa i nieznana
trafiała ~ednak do przekonania . Coś
sobie z cicha radzili, mówiąc i kiwajć\C

•
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Kryzys polityczny we Francii i Włoszech
Od. dłuższego. już czasu przeżywa]q oba te kraje poważny kry·
zys poluycz11y. Ciężka sytuacja gnspodarcza po wojnie oraz ::mia·
11y 11stroj01re przyczyniły się do zm1trzenia wolh u;ewnętrznych.
Przebieg tych wallc przypomina do złudzenia czasókres po
11i enr„,ze j wojnie świato1vej.
.
_I wówczas i po tej wojnie przechodziły prcnrie wszystkie kra·
J~! wrellric, CZ)'. małe_ ~odob11ą ewolucję spoleczno-gospodarczq i po·
li /.yc~11_q. a ~uanowicie zdobywanie włodzy przez ugrupowaniu
.•krrIJme lew1c01ve: konmTJistyczne i .rncjalistyczne. Pod kierurikie1n
tyc~i ugrupowall, czy też pod przemożnym ich wplyirem zaclwd::iły
zmiany często rewolucyjne tł' ustroju państwa nu odcinku polil)'CZn) m, gospodarczym, czy spolecinym.
Po p~n:nrrn cŻa~ie rządów lewicou:ych. najczęściej obejmują·
cych lr_oahcJ~ stronmctw? d~chod~ilo do 14;allr i tarć między po·
s;:czegoinymi 11gr11powa111<11ni, a 111c rzadko i w łonie jednej partii.
Wyko_1~Z)'Sly1~' "'.Y te.zjawislw Ż)•1violy prrm:icowe i paraliżowały d"'ia·
lulnosc rzqdow lew1cowyrh, dążqc Jw11sekwentnie do objęcia władzy.
W :uvyrięsh·ic_h Wlo~z~ch P'~ pierwszej wojnie światowej do·
s:l~ do. glo."~ part~c slrnlJ'_ue lew1cowe, lrtóre objęły ster rządów w
/J1111stme. Nie 11miały .rnbrc porudzić z ciężkim położeniem go:>podar_czym. Fol~ strn!ków i bezrobocie ogurnęły kraj. Wycieńczony
v 0111q. u ubogi 1wrod 1ł'lo11ki n· 1)-ch "'"''1tnhach lcttwo dawał po·
sr'.urh podszeptom prop~K'!"dy /'.1szy11to1nkiej. W roku 1922 odbył
Slf, .!ly1111y n111r.~z Jfo$11~lr.mrgo t /ego uvole1wików na ~zyrti i obję·
cie władzy dyktato:11kre1 w_e Włoszech na przeciqg 22 lat.
. Obecne l!rze".'''."'Y polityczne i społeczne przypomi11ajq ewolu·
t/ę po tamte/ wo1111e.
. . We Francji pow_oje1t11~j nie możrw było wbie wpro~t wyobra·
z1c, rrby 1r rządzie nte zas111d11li komimiści, czy socjaliści . Wiadomo by~o, że między tymi partiami nie zawllze panowała harmonia.
, We W'lo8zet_'h ~auważ;yliśm_y lt: _Murtq sytuację. Niechęć socja·
lz~low do lqczenta .~tę z k'om1L1Lt$tnmi.
.
W w.y11!ku w_al_k . ~.omiądz~. poszczegolnymi ug1·upowaniami
i pod. 1wcisk1~~n. cięzk.ie1 sytm1c1t .gospoda~·czej, z której wyjście m 0 .
gło .~i~ :malezc 1edy11.1e prz.v u~z1~le kapitałów amarykmiskich, du~hodzi do wyrżucema ko'":u_m1Jtow. z~ ~urt~ władzy i we Francji
i, we ~~1loszech. Przedstawiciel 11oc1abstow Ramadier utworzył we
t ra11c1i _rząd ~ ruchem ludowo-republikańskim i partiami umiar·
kou:a1ze1 pruw1cy.
, Sądzi;ny jedtwlr, że nie slrn1iczy się na tym. Generał de Gaulle,
klary dluzszy cz~s poz?stnwal zdała od politylri, zjawił się ponow·
me 11a l_1oryzo1,1c1e poli~ycz1.1y1r~, doznają~ wydatnego poparcia nie
1
IJ Liw F1
mtcuzow, wrogich zywwlom lewicowym, ale i Anglosasów.
De 9_oulle pow;olul do · żyr·ia nowq .organizację polityczną pod
11uzwą „Z1ed11o~zeTL~e Narodu Francuskiego".
. Na _orw.arcm z1a~d1~ d_elegutów z całej Francji de Gaulle wygłosił w1el~1e przemowzew_e, w którym naszkicou;ał prógram go·
1!.podurc~y ~ -~P?lecz~1y sireJ org~nizm:ji. _dajqc .du*e możliwości do
o~egrama iniCJatywi: prytvatne1. _Zcipc:viedział on również po:rnż
n~. po1~wc _% Ameryki, pod warunkiem, ze _we fi_rancji u władzy znaj·
d ... ie się r~ąd, do ktoregó Ameryka będzie nnala zaufanie.
. ~(ryzys r~ądowy we. ~~l~sz~ch rozwią%!.utY. został w ten spo·
snb, ~~ przywodca chr:.e~ct}anslach de~nol~rutów Al~i~e de Ga&peri
utw?r „yl '.wwy rząd, zlozony z członkow 1ego partit i niezależnych
(1ólitycznie f uchowców.
·
~z~id ff'n /!Ot!'Slal wbrew komunistom. i ~ocjalistorn,a więc przez
fi _PW _tle b~dz1~ zwalczany. ~- w~ilce z num de Gasperi mu1Jiał bę·
dzr_e s1~ op1e~a~ co_r~z nwcnie1 rue t·ylko na własnym stronnictwie,
/,·1 ?re /est 11a1liczme11Jzyrri u_gru powalli~m w parlamencie, ale na u111rlr.~wanych ugru poi:vam.ac!t pra11J1cowych, dcijąc siłą rzeczy
wzatnian pewne konces1e tym ugrupowaniom.
„ . Tak 1vięc, juk widzimy; prze~unął się &ter rzqclów i we F;anC/1 i we Włoszech mocno na prrtwo, Należy bacznie &lcd•;c' d z
·
['
I
.
a szq
ewo l U~/ę po i~yczną w .tyc t lcra1ach,
1. •
8 ouie,
k , ,_ . gdyż nie wvobrażctrtty
J
ł a ona i to w rotwim
aby me przytuos
czasie zmian tym bard•:
·
..
.
„.eJ,· ze
we F ranc1i rozsżerza coraz bardziej swe wpływy generał de Ga ll
<L we Włoszech odbędą się w jesieni nowe wybory.
u e,
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gdzie powietrza będzie więcej, chcemY.
okien dużych, będzie światła i słońca
więcej!

Rzucona iskra przez Szymona po·
woli rozżarzała się i ogarniała jamym
płomieniem zapału wszystkic'h obec·
nych.
Jednym z owoców pracy Szymona
był Dom Ludowy, gdzie co niedziela
i świę!o zbierali się młodzi i starzy, a
gdy wójt radio z głośnikiem zafundował radość w całej wsi była wielka. W
Domu Ludowym znalazła pomieszcze~
nie Kasa Stefczy,ka.
Za dwa lata projt'}kt wybudowania
mleczami i piekarni spółdzielczej stał
się faktem dokonanym, co szczególnie
odbiło się korzystnie na pracy i czasie
kobiet. Wprawdzie martwjli się poniektórzy co będzie .<. tym przysło·
wiem, że „jak baba chleb piecze - to
się mało nie wściecze", ale powoli uległo ono zapomnieniu. Powoli wszyst~
ko się zmieniało, książka i gazeta. stały się chlebem codziennymJ nie tylko
dla go?podarzy, ale i dla kobiet, a
wszystkiego dokonała zespołowa pra·
Cd całej gromady wiejskiej„. M. C.u.dm1.

'

Akcia oczys.zc.zania
Dolnego Ślqska
z niemieckiego
elementu
Niemcy pozostający dotąd na
obs~arze ~olnego Sląska opusz.
cz_aJą partiia~i nasz kraj. z pow1a_tu Jelema Góra wysłano v.
maJu hr. 4.000 ludzi, w czerw
~u wyjedzie pozost.lłle jeszczr
I .OOO. Vv powiecie .Złotoria po.
zostało już tylko 2.000 Nicml'Ó'i · ci również opuszczą
Polskę w czerwcu. Pnwiat Ja-

wor posill:lda jµż tylko około
1.000 Niemców. Z powiatu Ka
m~eniogóra wysie<llon,? . zaler
wie 600 usób, tak że przeby'
tu jeszcze ponad 5.000. Powia t
Lwówek
liczący
na1w1ęcej
Niemców, bu okołu 13,000 wy_:;lal ~aledw1e 2.255 osób
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Plan odbudomg gospodarczej
(Dokończenie

przemówienia na 'Komisji planowania gospodarczego)

I

w p0dobny sposób, jak to mniej więcej
01·g11nizacja pracy w przemyśle
dy, podlegające zarządom centralnym
Rozwój pr:temysłu
robi plan, z,a najbardziej llll'ilial 'il.t:1 wi wszystkie zakłady podległe dyrek. . _
.
Tak przerzedzonym liczebnie zakla- D<! µozycję uważać b~1 ILi.emy k\\'Jty,
l\low1ąc_ o. kon1_ecznosc1 mlensywne-1 cjom p.rzemysłu miejscowego, wyk.azago ~·ozwoJU ~redmego p:zemysh! roln~- ne w s tatystyce zakładów przemysło- dom państwowym należy zostawić prurnaczone na nowe Ul'Z~!dLen ;a,
go i obsłu_guj,ącego rolmctwo, me moz- wych w ogólnej liczbie około !5.200, z większą swobodę jnicjatywy gospodar- Niestety, jeśli zawodzą przewidywaoe
!la ~apomma~, _o potrzebach. przemysłt1 których niespełna tysiąc tylko zatru<l- czej ,większą odpowiedzialność za wy- p1;zycje produkcji, a nicw;!tpL.v<.ic za1sh~1esącego 1 Jego znaczenm dla roz- nia ponad 20 pracowników. Obok ko- niki pracy i większą możliwość legi ty- wo~lz•i, to dokonywany :h nakładów nie
wynikami. nda się utrzymać na przewidywanym
WOJU gospodarst'Jlra _na~·odowego p1_-zez rzystniejszych warunków dla organiza- mowaoia się osiągniętymi
dalsz~ u1~rzemysłowierne. Sąd~ę Jcd- cyjnego usprawnienia, pozo&i.ałego - Obecne wspólne koUy zaopatrzenia, a poziomit· nie tylko bezwzględnie, ale
nak, ze rn~ byłoby r~eczą wła~c1wą roz- istotnie wielkiego i średniego - prze- szczególnie wspólne kotły zhytu, <lają i procentowo, bo pewne minimum konpatrywan1e wszys1k1~h .gałęzi prz~my- mysłn pal1stwowcgo można uzyskać w wjeln pracownikom w nich zatrndnio - sumcji jest rzeczą sztywną i dopiero
sł.u e~l błock bez -.wmkhwego rozevze- ten sposób i rozbudzenie inicjatywy nym zbyt często okazję do .r obienia ponad nią można wieść spory o wysoma s1ę w ~.vlHac.11. Marsz c~ły1:n ~ron- oraz zabiegliwości gospodarczej po- ubocznych, drobnych jednostkowych kość części dochodu społecznego, przet~m naprz?<l byłh_y do przyjęci~ łedy- za koncernami, a jednocześnie sporo interesów, .ale kierowników p1~odukcji znaczonej 11a nowe nrządzenia. że
me ~rzy rncogra~1czone.1 zdolnosc1 ?a- wolnych kapitałów hasających w spe- bynajmnie.i nie zachęcają do troski prze<l wojną przezn.aczaliśmy na ten
kładow, przy duzych zasobach kap1ta- kulacji przesunać do procesów produk- ani o ciągłość pracy w zakładzie, ani cel z dochodów krajowych około 2 mił~wych i d~żej I?rodukcF Q?br ~1rządze- cy jny.ch z wielkim pożytkiem dla. gos- o jakość produkcji, ani o wydajność liardy złotych, stanowiące około 130;0
dochodu społecznego, \o z tego bynajn~owych. 1 ak n1c~te~y _Jlle Jest i złudze- podarstwa narodowego. ~ezygnacJa ta- otrzymyw,a nych surowców.
Aktualne wypowiedzi Ministra Prze- mnjej nie wynika, że i teraz możemy
ma w tym zakres1e JUz sporo nas kosz- ka byłaby cenną mamfestacją pod
robić to samo, a tym mniej· chlubić się
.
towały. Tempo rozwoju poszczegól- adresem s·nól<17.ielczości i uczciwej inizda- tym. dążeniem , lub osfagnięciem, bo
na tematy reorg.amzacyjne
· d no1·1te.
· b yc· Je
· moze
,
.
:· iatywy prywatnej, która obserwując mysłu
nych branz· me
ją się częściowo zm1erzac w tym kieBezsporną sprawą jest konieczność dotychczasową zachłanność państwa runku, ale należy byśmy <lali temu wy- wiadomo, że to musi stać się czyimś
rozwoju górnictwa w ogóle, a w~glowc· ohawi,a si~ - jak twierdzi - ryzyka raz i przez odpowiednir akcenty w pla- kos1tem . W roku ub. za nowe m·ządzenia zapłaciły: świadczenia rzeczowe
go w szczególności i ze względu na nakladów.
rolnictwa, UNRRA, stoki poniemieckie„
A jeśli któryś z tych przekazanych me.
eksport i, ze względu na bazę "'.ieln
yY z':iązkt~ ze spra\~' ~,Ui_ ?rg.ani~a- ~~nina narodo.wa, ~r~~ spadek wartoprzemysłow, opartych na przerobcc zakładów nie zdoła produkować wywęgla. Z kolei idą hutnictwo i prze- dat ni<? z powodu zbyt starych urzą- c~.1~1):n1 nalez)'. podkreshc, ze lesl ~v1el- ~c1. złotego, naJbolesrnejs~y podate.k. dla
mysł metalowy, jako podsta"'ry wicln dzicil ; nie zdoła utrzymać się na ryn- 1k1 JLIZ czas, bysmy naprawdę mogli do- swiata pracy, lecz naJkorzystme,szy
prz_emysłów i niezbędny~h ~1rządzeń, k,·,, to -µrzestanie istnieć. Takie jest wied.zieć się, ja~ wielki_ to majątek sta- dla ~Yiclkiego 1n·z~m)'.sh1, posługujące~
związanych z _o?bud~wą zycia gospo- prawo życia. Paiistwowe przedsiębior- 00~1 n~sz ~1panstw~w1ony przemysł: go Sil,'. z reguły w1elk1m kredytem.
I dopóty, dopóki nic uchwycimY,
d~rczego. Dalej 1d~ mezbędne urzą~ze- : stwa zbankrutować nie mogą, choćby I :wiem, ze me„łatwą Jest sprawa pełne.1
ma energetyczne 1 przemysł chemicz- pracowały najhardziej niecko. nomicz- 1~wentaryzacjl'. ale dla oceny gospodar- 1równowagi między konsumcją i pro1;1Y· opart;r o włas_nc s.urowce. Ale n.a nie. Minister Skarbu rad nie rad musi I In pr~emysłu m~ rr.ia dos!atecznych_ w~- dukcją dóbr konsumcyjnych, przezna·
torsowame rozwOJll mny.ch ~rzemy- 1. im dawać pieniądze bez względu na : run~ow, gdy 1~1e Jest w1adomo, Jakie czonych na rynek wewnętrzny, t. zn.
słow pod ką le~ aktualneJ komunklu- sens gospodarczy. Takie jest __ ni(·~te- k~p1tały są z~111wcs.towane w P?Szcze- dopóki nie podniesiemy dochodu spogolnych hranzach,_ Jak wygląda)ą fun- łecznego do wysokości przekraczającej
:·y_ eksportowe.] lu~ daleko-prz.yszło: ty _prawo doktryny.
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kresie kwalifikacji pracowniczych, któ- 1 przeniys • gc yz
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h
re są niezbędne dla utrzymania konku- Przcmvsłu odpowiedme nprawrnema daje się jaskrawo różnowartościowe
rencyjności przy odradzającej się pro- I dla wlasm'.i decyzji lub dla odpowie<l- złotówki może być wygodnym chwy- u~ . ~Y/YC I1 dl a roznyc . re_JestkralCjl,
<lukcji przemysłowej w całej Europie niej inicja Lywy w stosunku do Rady tern w p~lemice ile nie świadczy o po- mez_ ~t nyc t - a/· ~n?:w,andia'. złe s on~;c,(iz „u zia nasz w
Przemysły te winny nastawić się na za~ Ministrów. Niestety, uprawnienia te czuciu odpowiedzialności ani z·:i rrospo- ndy hJesd~m o'bvier
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spakajauie rosnących potrzeb krajo- zos a Y wyzys_·ane cz.ęscrn:vo a ura w darkę, ani za wypowiadane słowa. Nalc- na) bvl znacznie "'Yższy niż to zare·e=
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p
wych, oferując ua eksport jedynie to, ?dwro~n~·m I~icrunku, gdyz '~ przell: Y: ży w wiążący i znany powszechnie spo- t. .: ł
w hwucie
co jest lub może być naszą specjalno- 1 slc wlohenrnczym postanowiono mmi sób ustalić mierniki dla określenia war- 1 s \~"'~ ·1 t. j na iod '.
c ł' a "
manl" 1'stot przejmowanie zakładów 0 zdolności za- tos"ci' IJoszczególnych pozycJ·1· bilanso- I mi .iarka zto yc_ ikprze W~Jen!-1y
S·c1·ą- ""·'Vt\;vórcz:.·t• lub cze"o
zw1ąz ·u z vm 1 -onsumcJa me 1y a tak
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. . ·t k I· . · ks pracowmkow, mz to ustalała, kryty- glowania liczb.arni i przez zręczn)'Ch n s a.
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Gł ownynu
tendencJ· „
KonsumcJa . ma z~ reguły
b t naszynu a1 v li anu t - , 1
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.
. .
· 1.. . dł · · · , - • 1· t b - rnwana przez nas Ja 1<O z Y ms 1{a, za- buchalterów i przez ich kierowników
·t
"'.zr?s~u I Ja~~1ekolw1e.k proby zepchnię·
po~ owy~m l? z~~ ug~e Jeszcze ~-a. ę sadnicza nornl(l 50. Co więcej, nawet
c1a JeJ 1~a n1zszy J??z10m w wa~·tmkach
, . .. .
.
.
dą. ~ęgiel ~ pizet.:W.01 Y, l~rodukcJt 1 ? 1=:tam, gdzie ustawa wy.raźnie przewi<lurosnące.i produkcJ1 były by mewy koUstaleme cen l wartosc1 pieniądza
mczeJ. Dalsze moz_hw~sc1 będą ~oł pie je przekaz'.mie poszczególnych grup
nalne, dlatego przy mniejszym niż to
ro nara~tały ~r_gamcznie we wspohpra- przemysłu spółdziclczoś~i ___:_ Rząd byd k „
· ·
,
rcJ· estru)· e C U p
·
]
· '
- ·. - - · cy z sąsiadami 1 często na zal',adac po. _ ._ . . - . V\zro_sc1e pro n CJl
Następną naglacą sprawą jest usta'ł- naJmmeJ me spieszy się z wyrnnamem
.,
,d- . ł 1 f k „ .
1
_zi~ t, un CJik ~~vazy~szy, _fe ." sp31 tych przepisów, jakby to odbiegało od lenie cen Nie jest to wyłacznie spra- roslmncj ~ przemysłowej: przy mniejczie~na1 . l~f 0~ uł1 .cja ,P~~mJ' ~z~·aoldc~ jaki ejś bliżej nieznanej, a obowiązują- wa prze~tysłu, lecz niewątpliW'je naj- szym _udziale w docho~z!e ohcym, nie
' ce.i. wtajen:nic~on:rch lin_ii generalnej, bardziej ważka sprawa dla powodzenia uda. ~1ę na~ ~~ roku ~1cz~cym utr~yr
V:.c ~ . a~; t ow V\ Y g
ktora przeJawrn ~1ę w d~ze_n1u do po: całego planu gospodarczego, a w tej 11 mac mwest)CJl na poz10m1e roku uh1~iyn ow z Y u.
wszechnf'g0 Hpanstwow1ema, a kfJ)re.1 dziedzinie rzeczywisty bieg rzeczy naj- 1 głeg?._ ~?dsycana przez spckulacJę
dł 11 CT
ł
p0d i ł
pewne zarysy uj a wnił tu taj referent mniej się liczy z dotvchc;,asowymi za- 1'".razlrwosc rrn~zego rynku !la druk piez a P~~~Y~ ? we "'
l genera~n~·. . cło~1a gaj~c. się poclporząd- powiedziami organów planujących. n~ędzy ~Il~. ~el?'~ ~rod~1k~yJt~ych, uja~vwie osci
0 ohecnym naszvm przemyśle pań· I kowania społdz.1elrzosc1_ pod ogolne za- ' ·Najbardziej ważka, ale i najbardziej mona \~ yrn~n_1e Jllz w .Je~1e~1 roku ub1eNiektórzy wprawdz e s:!- głego_, i tr~'.~jąca w, nap1ęcrn n~d~l nastwowym wiemy i;ieste y niewiele. 7. sady_ planowama, przyj<:>te dla sektora , trudna.
tego, co zaczyna przeni cać w zestawie. pu~licz~ cgo. Jest ~o nor~ialn~ ta~tyka dzą, że jest to tylko dlc1lego, ~e · ~rnzuJe .:veJ.sc .na drogę wydatmeJszego
niach statystycznych n1e można jeszc~·e polityki kartclov,:ej, z!11 1 erzaJącc1. do nie objęliśmy wyraźnymi noenami I ~aop~tizema 1 !nku _wewnętrznego. '!o
wyciąanąć wiclostronnvch wniosków, pod_norządko,„·_an.1a so~1e wszy~t~1ego, prawnymi i rygorami karnymi. Nic: J~st Je~yn31. droga isto~ne~o za~ewm~
ceny f1~~l :W.a~tosc1 naszego p1emądza I stab1Gdy
ale .rarący jest zbyt sze;·oki zasięg i ruz- co .its,t poz~ .1111111, rnoze sprawn!e.1 pr~- jest to tak , proste.
maitość zakładów róznego typu, brak cow.ac 1 mi;c .głos na 1'.ynku. Nie mo~- ustalimy prawnie, to będą one wpraw-1 'CJl en.
.
jest ustabilizowanej organizacji i form na dom~gac się zat~fama od społeczen- dzie wisiały we wszystkich wystawach
Wynagradzanie pracowników
stwa. m~ hc;~ąc loJalnym w stosunku sklepowych, można je będzie łatwo i
s1; ołecznej kontroli.
częst_o kontrolować, ale kupować z~. nie
Nie było j nie ma żadnych gospodar- do obowiązu]:!cych Hstaw.
Istotna stabilizacja wartości pienią
Pragnę podkreślić na tym mieJscu, będziemy ,tylko o tyle, _o Ile potrafi.m.y
czo uzasadnionych racji ula zabierania
1
wszystkich przedsiębiorstw i wszyst- że czeskie postanowienia o nacjonali- z.aopatrzy~ i:ynek w. mezbę?ne m!m- 1 dza umożliwi naszemu przemysłowi
kich technicznych urządzeń przez pai1- i zacji przem_ysh~, o których się mówi u mum s1~oz~cia. Takie to, mestety, Jest norn1 ~..Jn.ą. kalkul~cję_ lH"Wi.rzy:-.lrisc gC'stwO\\'e kartele, . zazdrosne o wyłącz- . nas podobn!e, Jak o naszych, pozosta- p~awo zycia. I dlatego spr~~a ustale- , spodarki, ustalen;e Jednolitych, opła
ność w produkcji: ~kartelizowana gos-\ wiły P?Za _nacjo:i:.:i~izacją . z~ldady o m~ c~~ to spra~a ~ro.dukcJ1 konsi:im- calnyc~ cen, uniemożliwiających_ ekspodarka jest własciwa przy zakł.a dach znaczrne w1eksze.1 ll(':zehnosc1 pracow- CYJneJ 1 sprawn.eJ _w) miau~, a w z~iąz- port z Jednego rynku cen na drugi oraz
większych - mniej więcej podobnie ' ników (od 100 do 500 w różnych ro- ~u z _tY_m rodzi_ się pyta~1~, czy Jes_te- uporzą~kowani plac pracowniczych na
zorganizowanych - i mał~· 7:akłady na- i dz a.i ach przemy?łu) i obecni~ w zakła- smy. ~uz .w stame to zrob1c, cz~ mozna · pozimme„ istoto!~ obejmllj'.'!cym minileży corychlej - bez trzeb1ezy koma~- · d~ch _unarodowwnych. pracu.Je z~l~d- rz~1c1c na rynek tyle p_r,oduktow, _ b~ I ~urn_ egzysle?CjI dl~ .rn~l~my pracowcyjnej - przekazać samorządom, społ- 1 wie mes11l'lna 600/0 ogołn pracowmk~w ~łod towaro\'ry z.aspoko1c. O.dpow1edz mim i w sposob umozhwiaJący bardz'ej
dzielniom różne.go typu, lub jednost- ' przrmyslowvch w zakładach z,atrndma- Jest prosta: mus1~ny_, bo to Jest teraz j swobodne - niż dotychczas dysponokom prywatnym. Nie mają sensu na- iącvch conajmnicj 6 pracowników. A centralne z~g.admeme gospodarcze, a I wanie płacą. Jest to obok iednolitokłady na komasację starych urządzeń, ómiem twi e rclzić, że demokracji Cze- g~y . zaczmemy pro_dukować_ lub d'!- ści cen również niezmierme ważki
by po skomasowaniu z.amicn!ać je na chom odmawiać nie można, a gospo- wieziemy to, cze~? .l ~,;;!tze mezb<.~d11 e czynnik dla zwiększenia wydajności nanowe. Trzeba wyłączyć z pod pa(1- darności napewno można się od nich ?rak dla kon~umc~1, t~ sprawę r0zw111- ' szego przemysłu. vViem, że ogólny nasz
1 zemy.
Ale me os1ągmemy tego, gdy dochód społeczny jest niski, że konieczstwowego zarządu niektóre małe zakła- 1 uczyć.
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ści cen również niezmiernie ważki , uzdrowienie może pnyjść jedynie w ok1:"esie braku towarowego byłby to! Odszkodowania za straty wojenne
czynnik d1a zwiększenia wydajności na- J drodze organicznego rozwoju.
znowu uprzywilejowany benj,aminek - :
.
szego przemysłu. ''Tiem, że ogólny nasz ,
Z d .
'łd .
• .
,,swój" (państwowy) wobec „obcych". J Po omówieniu trzech zasadniczych
dochód społeczny jest niski, że koniecz-'
, ~ ama spo zie1cz,osei.
, , 'Spr.awę handlu hurtow~go . - najważ-1 działów gosp~clarslwa n.arodo:vego.
naści odbudowy są rozmaite i naglące,
Odgorp.1e narzucone społdz1elczosc1 meJszego dla uzdrow1erna rynku - ' pragnę po.m szyc spra,„·ę dyskretme r!oa w związku z "tym duż.a część dochodu formy organizacyjne i doraźne zadania należy uregulować w drodze porozu- tyehczas przemilczaną.
Mówi ·się
musi być kapitalizowana, ale dlatego zlecone oraz brak w niej samorządu mienia między branżowymi związka- 1 wprawdzie w planie odbudowy gosponależy, by cała produkcja przepływała sp?wodowały zn~czne ~k?stnienie i 1 mi spół~!zielczy1!1i i ~upieckimi o~az za- darc7;;.i o „ wyrów?aniu szkó~~ ~' ojen1
normalnymi, legalnymi drogami. Obec- zbmrokratyzowame
częsc1
aparatu rządami odpow1edmch przemys.łow.
nych , ale w sposob zbyt ogolmkowy,
ne wynagrodzenia pracowników są tak technicznego i zobojętnienie w masach
Dl
. t , . t
.
by można treść tam zawattą odczytać.
1 w. spr~- Chodzi mi zwyczajnie o odszkodowawielopostaciowe a przede wszystkim dla spółdzielczych form o,r ganizacji
.
W)J'azis osci s &l~~wi~t~
tak niedostatec;,uc, że powodują na- , wymiany i przetwórstwa. Pomimo to, wied lanl L~ pragi:ę. po ·res lic, ze 1f11e j nie slrat wojennych. Sądzę, że p. P.re1
zbyt częste poszukiwania dodatkowych głęboko przekonani o W'artości form zg\ 7.a~ s~tz. opmią geuc~'a nego ~e. e- zes C. U. P. będzie umiał nas poiufordrÓg wynagro(lzcnia W . naturaliach. , dztiałania spółdzielczego, wyr·aźnie WY- re n a,', rab UJ~cego "\Vi'm~anę Z~ k zta- / mować i O ·wysokości należnvch nam
1
będących p:rzedmiotem produkcji, co z 1 powiadamy się za spółdzielczą tormą -~n?~
~ozh ~~, 10 ~ "'.a ~rn~'. zwi\ s~a- odszkodowań i o wpływach clo1ychcza1
kolei wywołuje poważne rozprraszanic wymiany między wsią i miastem, spół- ~ą~~ ~
oc ~ł ~I? ec:z~l) ·. 1~ szu aJą.e sowych na ten r,achunek i o projektach
się materiałów w różnvch stadiach dziclczą nie tylko z nazwy, ale i z tre- a e ·o przy· a 0 '."\ :ze Jesł
ma~zcJ, Rza;lu w zakresie odszkod°'va1-iia dla
, .
'l ·
~
ł
, .
. .
, ·
d
praanę przypomlllcl! nnt w asne
1cgo
· l 1'
t
przerob,k1,. szc;1,ego me w przemys ac1i sc1. spo1ecz.n~J i z. ce1owosc1 g_o~po ar- doś~rfadczeni.a w charakterze Ministra ?1)y '~'a c.1. Je s~ ·~J s, r?i;iY zaznbacza·rr:i
konsumcy]nych.
czeJ, wyrazaJącc się w wyspecJa 1zow.a- że lu .. Rar dln Za fl' ni ·z ,a
. . ze me widz<;'. moz iwosc1 i potrze y pe . . .
. ,.
.
. , ,
nych, branżowych spółdzielniach na do- . ~ gi 1-. 1,
: gp~
c :uc,..,o.'· g< 1,\ "'. , ncgo ods?.kodowania wszystkich, gdyź
. ZJ::l wisko to '~'Y" odz1 się . Je~~cze z le i ich związach u góry.
11 oku ulnegł).m. zmc.~ no"'.ały stę setki . część ludzi już je sohie wyróv:;:iała,
ok~esL~ o~~pac~'Jllego'. ~z~::c~olnie_ s.7:e=
Olbrzymia cr.ęść zbyt.n i zaol?atrze- 1to~ ryb 1:1? 1 sklc~ ]<.!dyme z po;vo~u I szęść otrz~1,nała pewn~ wyrównania na
roko rozrosło ~1ę .w p1enuz) eh m1es1ą. nia rolniczego może hyc zo.r gamzowa-' ln,~ku a patat~ l .andl?wego. Drng~m J z. O., częsc otrzymu,1e drobną pomoc
c~ch 1;1r~chom~ema P.~·ze~11 Y~łu gdy ~a- n1~ przez spółdzielczoś~: a.le ni.e l~?a si~ pr7:ykła. dem ~ zakies:i :tego s,ame~o 1,e~ '!"' P.o~taci akcji opie}<..i społeczl_le), al_e
"et płacono "' ~atnrz:. 1 ~rnga .d lik- i nie ma potrzeby kusie się o J~k1s n;o_- soi tu są
zan~~ozone .nale~~osc:~ istmeJe znaczna hcz1)a calkow1c1e zmw1daCJ1 tego "ynat~izema pro~ aclzi nopal handlowy dla spółdz1elczo::;c1.1 eksporto" e OI~z u~zielone i;iam ~ 1 ed) szczonych gospodarstw chłopskich i
p~·z:z ~regu1ow3.1;1le prn.c w post~c1 pi~- Jest miejsce i na handel prywatny, ty. Tego marnotiawstwa Jest Jeszcze drobnych warsztatów pracy, któ.r~1ch
nięz~1 ~J· ~ą?zę, ze p.rz~mysł nasz moz~ .szczególnie artykułami mniej po-«1 wiele.
właściciele nie są w stanie s.ami podżwi
i wm1en. J~z nalez:J'.c1e wyi:agrad_zac 11,•szechnego użytku i w środowiskach o
Przy ustaleniu zadal'1 pa1\slwa w gnąć. się ze skrajnej nędzy i tymi nale~ra~o wk~w bez nasladowanrn kap1~a~ bardziej urozmHiconym 7.apotrzebowa- prorlukrji, ustaleniu cen i dobrze 7.0,r- ży się zająć. Nie może i tulaj powtahsto,w, r?mą~:c~ ,łezkę d?h~·oc~ynnosci I tliu. :Natomiast jesteśmy p:zeeiwnika- ~ ~anizowan~"I~ aparacie .wymiany.• żeru- rzać się zjawisko, że tracą ob:n"atele,
prz~ ot" arem złohka dzi~c~ęce~o . lub mi, detalicznego handlu panstwowego, j Jące na konmnkturze I bałag,ame ele- a 'vszelk1e wpływy z tego po-wadu zak~ubu sp~rtow.ego robot~ik?,~':' l .uJa"~= I gdyż w . naszym _rommieniu. nie jest to .mentT. o,dpłyną do pro~esów prod~kcy,j- trzymuje pa~stwo, dla P?więks~enia
~ wresz~1e .°''ą „nadwar.tosc p:odu~ 1.co]a panstwa, gctyż n.ie będzie to apar1at nych Jesh tylko znaJdą odpow1edme własnego maJąlku. Gdy nie mozemy
CJ~, o ~to.reJ tak często .1 słus~me m~- 1 wvmiany, lf'cZ biurokracJi, gdyż Jeste· pole prac. '. V..T tych u~vagach mieści się dać odszkodowań: wszystkim · drobn~'111
'nono i pisan? przed woJi;ią w .sr?dow1- śmv pxzeciwnikari1i pow zecn..nej prole- i odpowiedź dla aktualnej „walki 0 posiadaczon.i, pomóżmy chociaż łuskach robotmc~yc~, 9i k.to1'.a - J.ak są,· taryzi::.cji, gdyz szczegól~1e w obecnym handel".
ciziom na przyczółkach.
dzę stała się zerow1slaem medołęstwa lub chciwości ludzi, zawsze płyną·
cych z prądem i umiejących się urzą,·
diać w każdygi ustroju. Należy rady0 -.1
.
b
b d
kąlme zrapo iec, Y. ysproporcJe- s t opy T. OPi l.tJ.
życia~ ·ej, widoczne na każdym kroku,
me były większe, niż w przedwojennym
ustrOJU kapitalistycznym, bo obcinających kupony. od bezładu gospodar·
Ochotnicze straże pożarne mają w rz·e cz dyspozycyj z ·góry. Jest to jed~ try amatorskie. Bywają i takie straże
czego jest obecnie znacznie więcej, niż
dawniej od akcji, a i wydajność wielu Polsce tradycję kilkudziesięciu lat ist- nak zjawisko przejściowe, bo gdzie jak pożarne, które w krótkim czasie po•
nienia. Większe ich znaczenie po gdzie, ale tam gdzie dobrowolna ocho- trafiły własną pomysło~ością odbudokuponów jest znacznie wiQksza.
wsiach do niedawna strzechą przeważ- ta skłania ludzi do organizowania się wać zniszczone_ w czasie wojny remizy
nie krytych, niż w murowanych mia· w wymagającej ofiar służbie publicz- strażackie, wykupić część najpotrzeb·
Orgai1\izacja wymiany
stach, gdzie ponadto - zwłaszcza w nej, wodzostwo w stylu demokracji niejszego sprzętu pożarnic·zego, a fun„
Ale celowo zorganizowany i dobrze większych miastach iak i ośrodkach , P.rzyf!1usowej na rozkaz z góry nie o- duszów na to dostarczyły nie skromne
pracujący aparat proaukc.ji nie będzie fabrycznych- istnieją za~odo~e ~iej- s1ąg01e. celu! ,b<? tylko goto~ość. do po- zapomogi na wniosek . _instruktorów
jeszcze ·wystarcz-al' dla dobrej gospo- skie i fabryczne pogotowia pó~armcże. i;n~s.ania. hhzme~1,1 w. razie r:i1~szcz:r- pożarniczych przy. st<;i.r.osiwach„. Jr.cz
darki zbiorowej bez transportu i dobrze 1 W okresie okupacji straże pożarne, s~1a, tale~t orgam~acy1ny, umteJętnosć dochody z przedstawie.ń ..amafo.r~~ich,
zorganizowanej wymiany Transport 1 k
t .
h rzywilejów kierowania ludzkim zespołem, towa- kin we własnym zarządzie, .dotacji sana 011ół nadąża za. potrzel;.ami i nara- orz.yskaJącłe ~I I?~wnyc h Pzłonko'w z' rzyskie zalety i uczciwość wynoszą lu· morządu gminnego, zabaw karnawa.
q
.
. .
pow1ę szy y I osc swyc
c
,
.
t
. k
ł
h
.
h f t ,
t f'k
z1e me .bud~r oba.w, ale w wyn11,a:me których wielu uważało legitymację d z1. na k.1erow01cze
s anow1s a. ·
owyc , w10sennyc
es ynow, ta 1
da:e~y les~esmy !11e tylko od d?s~ona- strażacką . za asekurację _w czasie łaOchotnicze straże. pożarne _ -zależ~ uzyskanych i oddzierżawionych itp.
łosc1, al~ ~ od mezbęd1~ego ml?-unum pa.nek i przed wywiezieniem do Nie· nie od inicjatywy prywatnej - mają
Są · jeszcze w ochotniczych strażach
sRrawnosc1. Z.b~„t długi okres medollo- miec. U schyiku wojny straże pożarne przed sobą niezłą perspektywę demo- pożtunych dwie bolączki, jak brak re•
row prod~kcyJn~rch,. .reglamentowane- poniosły jednak olbrzymie straty za- kratyczno·samorządowej udzielności, miz, niedostatek sprzętu, brak hełmów
S? ~kupu l r~zdzielmctwa yodczas wro- równo w budynkach jak i w narzę- związanej duchem obywatelskim z ca- it.d. Istnieje natomiast możność a pogieJ okupaC:Jl oraz powoJennego sza- dziach. Obecnie w szybkim tempie łokształtem życia społecznego i pań- niekąd słuszna konieczność zaaseku·
bru, chaosu i powsze.~hu~go wzrostl'. dźwigają się z upadku, zwłaszcza od- stwowego.
rowania akfywnych członków ochot?e-':1 wytworzy~ zbyt. wiellu zastęp lud~1 kąd został wz.nowiony Związek StraRozwój ochotniczych straży pożar- niczych straży 'pożarnych na· wypadek
Z~'Jących z posred.m~twa, _z .handlu .<lz1- ży Pożarnych R . P. i jego organ „Prze- nych po wsiach powinien mieć popar-1 n!eszczę.śliwego wy padkl:l przy gaszek1ego, pokątnego I meobc1ązonego zad- gląd Pożarniczy". Jest ich obecnie cie społeczności chłopskiej w całej peł- mu ogrna, lecz np. za zniszczoną przy
n rmi świadczeniami ani na rzecz Pań- wszystkich około 12.500 z około 400 ni. Straże po?;arne mogą bowiem nie pożarze odzież · własną, powinien zastwa, ani na rzecz sa1~1or~ą<Ju. .
tysiącami członków, z czego na stra· tylko pełnić funkcję ochrony mie 11 ia płacić lub wyrównać stratę w inny spo„
.Test to uorm.alne zJaw1sko medobo- ie ochotnict'e po wsiach ·przypada o- ludzkielło przed ogniem, ale również sób zarząd gminny ze swej kasy.
rów produkcyjnych i o właściwym le- kofo 11.000 straży i 'około 330 tysięcy stać , się żyw?fnym ośro~ikiem życi~
roli ochotniczych straży pożar
czeniu jego już wspominałc1i1, mówiąc członków.
' społeczne~o I towarzyskiego na wsi. nych. w ~akr. esie oby~atel~kim pięknie
o ko1~icczności ""''.?'datniejs~cgo zaopaPodstawową bazą ochotniczych stra- T~m, ~dz1e. zn.al.~ły się talenty orga- powiedział na poświęcen11.~ sztandaru
~rzema konsum~Jl. .Ale rnedosl.al~czn~ ży pożarnych jest samorząd, obecnie mza.cy_Jne l . m1qatywa po:-vsta:v~ły straży pożarnej w Rembertowie pre„
Jeszcz~ pr.odukc.]a. me zdo,la 11d.z w1gną~ jeszcze bardzo często nie praktykowa· st_razn1~e .poz6:r~e, a pr:Zy m~h s.w1e- zes Związku straży pożarnych p. Botak .w1elk1ego c1ę~arn posred111c~wa I ny, jako że i na tym polu istnieje ten- thce, b1bhotek1 1 czytelnie, chory i or- lesław Chomicz·
n.~lczy zatroszczyc. się o z?rgar,nzowa- J dencja ograniczania samorządu na kiestry, a nawet kbła sportowe i tea"' ,
·
·
111e zdrowego aparatu wyrrnany i o usu·
Bądźcie, Druhowie, dumni ze
nięcie ze1'i tych, którzy znaleźli się w
Swego sztandaru.
nim jedynie przygodnie ze względu na
Z A W I A D O M I EN I E
Jest on wyższej miary etycznej
przejściowy u kład rzeczy. \V naszym
symbolem, sk·oro:
handlu już przed wojną było nie mniej
Wszysł,kicb
członków Polskie~o PSL, Wars.z awa, AI. Jerozoitimskie 85. z
- jednoczy Was bez przymusu,
karło Nadzny, nii w rotnictwie - ma Siro~nictwa Ludowego, któr2!y w <;zasi e wyszczegóhtlen:;em miejsca i charakteru
z dobrej Waszej woli w szeregi
ona tendencję odrodzenia się i teraz, a kcinspiracji pracowali w prasie „Rochn 11 pracy podczas okupacji oraz powoładyscyplinowane ku niesieniu rasprzy ja temu wieczna reorganizacja i innych organach naszego Stronnictw!!! niem się na dwóch świadków, mogących
tunku i pomocy bliźniemu w cięż·
zbytu przemysłu państwowego i wspo- t. •••• Kt'erowni'k6w punkio'w.. redakto· potwierdzić wiaro<łodność danv, eh.
kiej
Jego potrzebie,
1
mniane już rozpraszanie się produkcji
\
e
tego przemysłu oraz wymyt z rynku rów, drukarzy (również na powiela·
Powyższe dańe potrzebne są w celu
- kształtuje w sercach Waszych
cen sztyv,ri1 ych na rynek cen \volnych. czach)), kolporterki i kolporterów pro- zebrania materiałów do historii Ruchu
poczucie odwagi i poświęcenia się
Uzdrowienie tych spraw jest pierw- simy o nadsyłan.ie swych obecnych ad- Ludowego.
dla współbraci bez · oglądania sit:
szym warunkiem uzdrOwienia apara- resów na ręce Naczelnego -Sekretariatu
na różnice klasowe i przekonania
polityczne,
tu wym~n~ Dru~ n~zdrowy o~aw ~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~
wiąże się z faktem -całkowitego niemal
- budzi poshich dla władzy,
zniszczenia
kapitałów
obrotowych
przez
Was ustanowionej, a o każ„
Terminarz oddziałowych zgromadzeń "Społem"
handlu spółdzielazeg o i pry ·atnego w
dej porze dnia i nocy staniecie o.wyniku d~iałań wojennych ~ reformy
Okręg lubelski, &.6.1947 - Krasny~
choczo bez szemrania do walki
0k1'ęg Kielecki, o.6.1947 r . - Busko,
~ałutoweJ, co ~.tw?rz?·ło mesharmo- staw, Kraśnik, Radzyń, Chełm, Puła Chmielnik, Kazimierza Wielka.
z żywiołem rozszalałym , a to z na~
mzowany z całosc1ą zycia gospodarcze- wy.
rażeniem niekiedy życia,
15.6.1947 r. - Ostrowiec,
Sandogo kraju niezdrowy pęd do zbyt szyb- \
mierz, 51arachowice.
- opromienia mundur Wasz
kiego odradzania się tych kapitałów.
ll.6.1947 - Biłgoraj,
Tomaszów,
20.6.1947 r. - Częstochowa, Włosz
czystością pobudek działalności
Nadmierne zyski handlu należy rady- Łuków, Parczew, Włodawa, Lublin.
czowa.
Waszej przesiąkniętej_ brat!'rską
kalnie przyhamowa1\ r.1e te;> tez nie da15.6.1947 - Lubartów, Biała Podla12.6.1947 r.
Kozienice, JędrzeJÓW.
więz:ią duchową z reszta soołe•
je jeszcze . u~drowieg_i_a. h~ndiu. ~ełp.e ska, J;lrubieszów, Zamość, Siedlce.
· l9.6.1947 l'..
Radom, Ki.elce
czeństwa .
- -
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'---·a..:~hl~~----------------....-----------..-------------------------------------------------Na konferencji odbytej w Hanoi, I udział wszyscy obywatele. Ka:tda wio· 1
•
I
nie doszło jednak do porozumienia. I ska niech stanie si ę łortecą. Zwycię · ,

Wiadomości rozne

MUSZKI

•J ·

Odezwa nadana p1 zez radio viet· . . ' ·WOJ. l~O~nan~ (~il~, W nie„
namskie do narodu francuskiego gło- l~lorych nueJSCO\\ osciach po„
siła: „Naród francuski powinien nam 'viatu Międzyrzec i Oborniki
pomóc ocalić >zereg istnień franca- poJ· a wiłv się ciemne drobne
· ona 1nuszki· J krw · ossące o 'kr•
ł a się
·
· ·t nams k"ic h · K onczy
sk'ic h 1· vw
· ot ki ch
. .
, .
'
•.
' .
okrzykiem : „Niech żyje Francja dexµokratyczna. Niech żyje niepodle- łapkac~ . 1,., s~rzydłach s1edme1
głość i jedność Vietnamu w łonie vaelkosc1. Zyją one nad wodami, gdyż .rozwój ich odbywa
unE francuskiej .
Jak w_idzi~y, ~~twiej . jes~ polity.- się w wodzie. Dotąd spotykane
kom woJowac, niz ~aw1erac. Ro~oj. były cv•sto na Węgrzech i W
.
,
""
·.
Szary obywatel natomiast woli zyc w
s;iokoju, niż umierać. Niestety, pali- kraJach bałkansk1ch.
Muszki te (z rod.ziny Simutycy z tym się nie liczą.

I

I

·

I \\'

żymy '".

'Rokowania zostały rezwane na skutek zbyt .ciężkich . warun~ów po kojoł 1 wych, 1ak1e Franci a stawiała \i1etna·
J
t tk.
.
I
WSZYSCY ZDĄŻAJĄ DO
s '°~'.ego oraz s a ow_ <anyc mowi. Mię_dzy in_ny_mi obejmo"'.ały one
POKOJU
kraJOW, 3) dostarczema przez punkt, kto~y ~ov. ił ~ - od~alllu ca~e:
uzbrojellla armu · v1etnamsk1ej
I· g·o·
.
. d noczone tym k·raJom
St . ZJe
· . . . t rancu~om: \V rez_ultac1e, prezydent
. .
·
. .
Po zakończeniu dziiała1i w0wszelkiej brom J amumcJI, H~ ~h1 M~nh '?głos~ł proklamacJę, w
.iennych. wszystkie narody sla- zgodnie z wyma 11 aniami i inte- ~torej s~wierdził, . ze warunki .rządu
1
lrancusk1ego są me do przyjęcia .
0
• •
•
do międzynarodowego
uęły
Następnie . proklam.acja ~zyw~ do
~Jednoczonych.
St.
resami
biegu, którego metą był pokój
Mamy więc znów przykład- ~onty~uowarua dalsze) walki. M1~dzy
mnym1 czytamy: „Wzywam do Jesz..
. .
.
światowy. Zdyszane biegną już
cze zaciętszej walki w celu zniszczepokOJU,
do
dązeme
ne
dwa lata, a mely :jak nie widać,
nia najeźdźcy. Muszą w niej bra:
lak nie widać. W oficjalnych

KR\\710żERCZE

l-'

I

napadają masowo na
ludzi-.
domowe i
Z.JAZD KOMITETU SLOWIA~SJilEGO W WARSZAWIE . ukłucia ich powodują pęcheMIĘDZY
: rzykowe wypryski i obrzęki.
FRANCJĄ A Vl~TNAMEM
Dnia 1 czerwca br. w Warszaw ie nouprawnionych wolnych narodów , I Wysysając krew wprowadza...
W wyniku akcji zapoczątkowanej odbył ~ię _II Walny Zjaz.d Kom_1 te r. 1 1wypleni~nie faB'~yzmu w świeci~ i z.a- I ją do organizmu ludzkiego,
ślinę o
w parlamencie francuskim domagają- ~łow1a~sk1ego w Pol~ce. Zebrali ~tę pew:meme ~okoJu. n~rodom. W~cemm. bądź to zwierzęcego
d ·. ł · D ·" 1 •
•t
cej się zaprzestania wo~y w lndo· delegaci z całego kraju, przedstaw.· Tro1ao.owS1k1 omow2 ł następrue phn ]·ad
z..1i:uame
chinach, doszło do zawieszenia broni ciele towarzystw przyjaźni Po lsk i z pracy Komitetu na rok 1947/48. Plan l · OWI .ym Zia a_mu.
Oficjalnie - słowia i propa- podczas którego rozpatrywana była narodami słowiańskimi, or az repreur,_ ten przewiduje ciekawe i atrakcyjne · to po kilku godzmach n1erzaddyploma.tyczny~h imprezy slowiańs.k1e o charakterze 'ko powoduje śm.ierć u zwierząt
placówek
załatwienia t<-.mci
pokojowego
możliwość
ganda, nieoficjalnie zaś, zabez- .<onfliktu,
państw słowiańskich. Zjazd ~ostał o- międz_y~arodowym w ~Z'i e~zime nauJ..i, I \V ten sposób w pow. Mię~
k .
dł
pieczenie tyłów i flanków,
Spotkanie przedstawicieli rządów twart)'. przez prof. M1chałow 1 cza. R~- sztuki i sportu. Następnie dok~nano d ,
doszło do skutku z inicjatywy Viet- {erat ideowo - . programo"'YY wygłosił wybo-ru nowych wła<lz. Przewodmczą· . Z) rzec . pa O parę on1 poprzed ewentualną napaścią. Kto aamu,
UNRR_A. Muszki
który prosif 0 przedstawienie ~in. $~iątkowsk1, wyjaśniając. za sa dy cym Komitetu S!owiańskiego w ~o! : chodze~:ia
na kogo ma napasc, kiedy warunków francuskich, na jakich 1d~olog1czne ruchu s~ow1ansk1~go, sce wybrar._o wicemarszałka Sej1n:1 ; napadają_ na zw1erzę1a tyl; ko w dme pogodne i ciepłe. W
ktorego celem jest wspołpraca row - l3arc 1kowsk1 ego.
wszyscy chcą pokoj11, nie wie- mógłby b)•ć uwarty pokój.
okolicach, gdzie dało się zaumy. Wiemy na lomiast, że uważy~ muszki, należy wypęstralegiczumacnianie pozycji
pastwisko
dzać zwierzęta na
Przesilenie rządowe we Włoszech
.n ych, stało się nagminną chodopiero po zachodzie słońca.
robą wojskowych.
Celem bowiem udzielanej pożyczk!, votum zaufania dla tak sfor:nowaneg 0 , Po~a u~tlu~iami malc te owadY.
Po złożeniu rezygnacji tworzenia
i wciska3ą się w otwory nosa,
nowego rządu przez Nilti'ego, jaik by· a przez uzyskanie kredytów i de Gas· 1 rządu.
·w szystkie uarvdy żądają po- Jo do przewidzenia prezydent Nicob peri jest, odsunięcie częśc'~we lub . P~zywódcy p~rtii lewico~yc~ stwier- i Oszu i oczu , powodując zatkakoju, a wielkie mocarstwa funkcję tworzenia nowego rząc!u tJO· cal~ow1te od u·dz_1alu w rzą_~z1e pa;:t_r- oza1ą w. swo1c!i wypow1edz1ach, że nie drócr oddechowych. a co za
wierzył b. premierowi oraz przywód- Jcw1co"".ych a głowne partu komun:t . r~ąd proie.ktowa~y przez <le GaS>pen l
d
"dl'? ' _ • · · , -,:-xr ,
„pracują dl.a pokoju".
Ym l . zie . s1n1erc. n. ~ YP~ ' n ie potrafi zrealizować ta:k palących
cy najsi1:niejs?.ego uj!rupowania poli~y stycznej.
Wszy>lkie poouoięcia zmierzają do zagadnień, jak: reforma rok1a i prze· , ku ~v1ększe1 odpornosc1 zWieOstatnio p.rez. Trumau wy- cznego Wioch, de Gasperi.
tego, aby przez przedłużanie obecn1o· mys_łowa, zmiana systemu podatkowe- ! rzęc1a, bardzo powoli prlycho,
Były premier, po wyrażeniu zgody
stosował do lzhy Repre7.t>nlao- podjęcia się lego zadania, odoył roz- go kryzysu, szerzyć wśr?d lu~nosc . go itp. •
i dzi ono do zdrowia.
.
. . .
.
. .
h
.
·
tów i Senatu orędzie, w któ- mowy z b)'lymi kandydatami na sta- nieufność do rządów troiparlyj11ych, Przywodca soc1ahslow - Nenn1 po- , Zd „
rym wzywa do uchwiale ·. 1 _ n_owisko pr.emiera, którym n.ie udało a na tak .p rzygotowanym gruncie rzu· wiedział, że.: „Prędzej czy póź_n~~j I '. a1,za. się,_ ze c or~ zwierzę
cić myśl slworzenia rządu pozapartyj- trzeba będzi e wolę narodu spełmc . I przed snucrc1ą dostaje szału.
nia ł się powołac rządu.
PO"dob~e _stanowisk~ z~iął !'rzywód.ca ! Trudno uchronić jest zwierzęO treści przeprowadzanych rozmów nego.
stawy O „całkowitej współpra .
Czy cel ten de Gasperi osiągnie kom:imslow - T?.ghatt~ •. klary pawi.a- I ta przed muszkiami Simulidae.
cy wojskowej pomiędzy Stana. de Gasperi publicznie nie wypowie·
1
~go, iz \~ąd ~ep~e~t · Najskuteczniejszym okazał się
. dział się, jednakże oświadc7.ył, ię · trudno przewidz;eć. Nie maiej jednak, do~il: de ~'J~er.
.
. z·•Jed noczonymt,. k ra.1ałni
"al · d
·
b
„Nie wykluczam nikogo i wysłucham Po odbyciu rozmów z przywódcami zen Ujący ~ 0 Je ną p a r ię, nie je~
mi
, w•kazaC1y Na wypadek gdyby gabinet sposo
d
·
.
d G
.
.
· ma Cl a· sro 'I ·
· smarowa
k
.
.'
·
- .
as.pen ow1a czyi
po l1tycznym1, e
Ameryki Łacińskiej ( pohtdnio- stanowiska wszystkich paTtii".
_ami ogo nie uzywai;iynu _przeprez)"dentowi, że może utworzyć rząd, ta.ki zo~tał utworzony 1ako Jed)'ne r~zObecny kryzys rzą.du włoskiego, 1~. wej) i Kanady".
J,ecz s'kłada;ący się z chrześc;jań~kich wiąz:w 1 ~. obecnego kr_yzysu,_ .wed.u~ ClW owadom. Leczenie zw1erzę
kieśmy podawali, powstał n:a tle sy ·
demokratów i pewnej licvby specjaU- To.~baHi ego n~ czele 1eg~ wimen st«- ciia polega na przetrzymywaniu
.
Truman podkreślił, że tiakie tuacji gospodarczej i w głównej m1e· tó
. .
.
nąc nie przywodca. partyJny, lecz rarze spowodowany był sla,,ow'~kiem s w.
czej człowiek nie związany z tadną ~o W c1e~nym :p~m1eszczen~n
porozumienia mogą mieć na de Ga peri.
polewamu nuejsC ukluc1a
i
Widzimy więc , że jest to próba cal- partią.
widoku jedynie cele obronne
w świelle powyższych rozgrywek zimną wodą oraz podawanie
Nic więc dziwnego, że przystępuiąc h.owitego wyel:minowania partii lewi· I k d · k" ·
·
d
cowycll udziału w rządzie , a tym sa· <i ·
oraz utrzymanie pokoju i bez- do tworzenia. nowego rządu, de Gar· mym
op1ero uwi aczc1a s1ę a t, o ia •ei środków nasercowych.
z addziaływania ńll losy kraju.
peri Stara się przede wszystkim o r.Jzroli zeszły wyczerpane wojną małę
pieezeństwa. żądana ustawa, szerzenie je.go platformy po.ityczll~J.
Gdyby de Gasperi'emu udał.:i 5ię ta· państwa, których gospodarka narado·
upoważniab by rząd uSA do Głównym celem nowego rządu, będz;ę ki rząd powołać, cel obecnego kryzy- wa musi być wsparta pożyczkami z:i.·
ROśLINY WLóKNODAJNE
·przeprowadzenie w terminie naj$zyb· su był1by uwieńczony calkowitym po· granicznymi. Są one obecnie igiraszką
7.awarcia z wymienionymi kra- szym wyborów do parlamentu oraz 11 - wodzeniem, a pożyczka amerykań;ka w rękach wie1kich mocarstw, które w
Przed wojną już prowadzone bvłv
zależności od posiadanych wpływów,
.
jami porozumień w sp.rawie: 1) z~skaaie pożyczki amerykańs'kiej. P J • zapewniona.
przez Instytut Puław~ki badania w
losach.
ich
o
ciecydują
lak1~g,1
utworzeinie
że
się,
Wydaje
1a~t
uwarunkowana
po~yczka
n;eważ
skoWOJ.
wyszkolenia personelu
dziadzill.ie przystosowania do warun·
ZERWANIE ROKOWAŃ

µrzemówieniach, w radio, w
prasie, każde moc.ars two na
iż je. i; IVÓj sposób zapewnia,
<łynym jego dążeniem jest zape i\"llienie bezpieczeństwa i spokojnej pracy narodom.
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Co prawda inne cele i metody sl••i;abinelu leży w granicach możliwości
de Gasperi'ego, który, według wiado- suje s i ę w różnych wypadkach w za· ików w naszym kraju nowych roślin
mości ze żródf!ł dobrze poinformowa· \ leźności od położeaia geograficzne·~o. włókienniczych pochodzenia auslrali i·
nych, ma odwołać się do Zgromadze- nie mniej jednak, ingerencja wielkich skiego i południowo-amerykańskiego
tzw. Aselepias i yucca. Pcowadzono
nia Kon!iytucyjnego w celu uzyskana I mocarstw staje się coraz silniejsza,
rówoocześni:e poszukiwania przysto·
se.wania roślin gumodajnych do naszei:c klimatu i gleby.
berdze, lj. Emma Goering, Małgorzata Fr.ck i
Podczas okupacji niemieckiej przed·
Brigi<ła Frank, znajdują się za drutanE nbo2u
„Ostdeutsche - Yucc:is;ębiorstwo
kobiecego w Augsburgu, gdzie oczekują na v.y.
Gesellschaft zorganizowało w Pozna:in:;k1 sądu .
skim, w Ludwinowie koło Końskich, w
t~ protedacvjną w sprawie propagandy antyra W AżNE ODKRYCIA MEDYCZNE. Pr ·~a
dawnej stacji Instytutu Puławski~go
lrancLSk iej
dzieckiej, uprawianej na. te re.1ie
włoska przynos. wiadomość, że dy,·eklvr instyaselepiasu 1
stacji
doświadczalnej
strefy okupacyjnej w Niemczec;i.
lt;tu antyrakowego w Rzymie , pro r C.lppeli,
yucc'i. Tę z kolei po wojnie przejęli
BEZROBOCIE WE WŁOSZECH. Wedlug
w}nalazł skuteczny preparat przec 1w~c:> rakowi
m:si uczeni - chemicy i agroaomooficjalnych ogloszeń, liczba zarejestrowanyc1~
oraz ianym chorobom zakaźnym m. in. grnZ:; cy.
~·ie .
na dzień 1 kwietnia 1947 r. bezrobotnych, wy·
PRZEMYT PAPIEROSóW DO BERLINA.
Okazuje s i ę , że aselepias i yu~c.1
nosiła 2 mil. 177.499 o•ób.
v.,: czasie rewizji na lotnisku na Okęc •u, wtdze
przyjmują się najlepiej na lotnych p11NOWE KREDYTY AMERYKAŃSKIE. W
afery
wielb.!ej
ślad
na
natrafiły
celno-skarbowe
skach, żwirze , glinie, na glebie wyj::iGstatnich dniach SI. Zjednoczone przyznJ i i
przemyta;czej. Pod podłogą samolotu, mającel! •1
łowionej. Aselepias przetrzymuje p<>
l-rancji 50 milionów dolarów na za.kup nadwyi
odlec i eć do Berlina, znaleziono ukryte 48 ty~1i;
opadnięciu liści z łodyg najsilniejsze
k; z amerykańskich zapasów wojennych. Poz.1
cy papierosów. Załoga samolotu pode jrzana o
mrozy tak doskonale, że na wiosnę
tym przyznany wstał kredyt 10 milionów <Io«•·
w!-półudział w przemycie została aresztowana.
wypuszcza pędy i owocuje mowu.
rów dla Finlandii i 10 mil. dla Filipin.
REKORDOWE ZBIORY W AMERYCE. W
Włókna aselepiasu są bardzo delikatOSTATNIE KATASTROFY LOTNICZE. tl
St. Zjednoczonych oczekuje się w roku bie7ą
ne - tkaniny asclepiasu trudno nawllt
wylotu lolniska La Guardia pod Nowym Jorc• m rekordowych zbiorów. Według prowl i o·
od najcieńszego iedwab'u.
odróżnić
kiem runął na ziem:ę i spalił s i ę samolot am~r} cznych o,bJiczeń, zbiory psze•:iicy wyniosą mi.
Prndukty uboczne otrzymywane z tej
1ykański typu „Skymaster" z 44 pasażerami i
hard 250 milionów buszli. Zbiory kukuryd1y
roś1iny są: kauczuk, al!kohol pokoto4 członkami z<iłogi ca pokładzie. Uratowane
mają przynieść 3 miliardy buszli.
nizacyjqy, żywicę, celulozę (zawarte w
jedynie pilota i 4 pasażerów. Jest to jedna z
odpadkac'.1). białko jadalne i pastew•
największych katastrof lotnictwa cywilnego .
SIOSTR'i SYJAMSKIE W TORUNIU. W To·
ce. Yucca natomiast ma ogromną
W Alasce uległ .kalastrofie amerykański 'a·
run!u urodzilv się niemowlęta zrośnięte w b·
wartość, ponieważ włókna jej są barmolot wojskowy. 9 członków za.Joli od 1.o;J;:i
nie matki. Obie <l zicwczynki m i alyw:pólnąkl:tt
dzo mocne. Lii:y z yucc'i są równie
nony, 3 zaginęło bez wieści. Pod Tokio amery·
kę piersiową , w której znajdowało się jedno
mocne jak liny stalowe, mogą ob~łu
kański s-amolot wojskowy zderzył s'ę ze szczy·
serce, jedną parę rączek posiadały z przodu,
tern górskim. Na pokładzie samolotu znajdowa·
żyć dźwigi, kolejki powietrzne i okrę
jedną z tyłu oraz zrcśnięte główki i szyje. Dz1ę ·
ty. Możliwości uprruwiania w Pols•;e
Io się 42 osoby. Liczba ofiar nie jest znaną .
k; natychmiastowym zabiegom lekarskim, mat ·
yucc'i i asc'.epiasu mają ogromne znaW Holandii pod Tiilburgiem zderzyły się d" a
kę utrzymano przy życiu.
czenie ze względu na to, że nadają ~ię
OLBRZUll POżAR POD LUBLINEM. W
holenderskie .amolot.Y wojs·k owe. Zginęło i-;?
Belźycac!i (pow. Lublin) m' al miejsce strasz 1 ;w~,
oce na nieużytkach, których jest u nas
loiników.
wiele, a poza tym przemysł wlóluen:Ofi ar w •'.;·
W Argentynie były dwie kalaslrofy lo.tn.c.te.
pożar. Trwal on przez całą noc.
niczy unieza:eżniony byłby w pew'l2j
ciziach nie było, spionęlo natomiasl około 200
4 osoby poniosły śmierć, 1 doznała obrażeń.
budynków miesr.kal:nych wraz z inwentarzem
mierze od dostaw zagran icznych w~ł
WRESZCIE ZA DRUTA.MI OBOZó\V /.iny
ruchomym i nieruchomym.
ny i jedwabiu.
skazanych dygnitarzy hitlerow;lkich w Norym·

dopuszczeniem do rządu

przedslaw1-

wego l morskiego przez 111-1 cieli innych partii, zadaniem de Gas·
struktoró v amerykańskich 2) peri b~z i e powołanie takiego rząJu,
który tę pożyc?Jkę b~ze mógł otrzy' .
•
.
wszelk1ch napraw sprzętu WOJ- mać.

M~g'awki .z tygodnia
• DWULETNI ZAKAZ STRAJKóW W USA.
Przewodniczący z·wiązku zawodowego robot:11·
ków przemysłu sta!owego, wydal zakaz pro"k!a.

1nowania strajków w przemyśle stalowym w
ciągu na;lrliższych dwu lat.
FRANC.JA PRZYJMUJE POŻYCZKĘ. Fnncuskie Zgromadzenie Narodowe zatw;erdzilo jednomyśln i e poiyczkę w wysokości 250
milionów dolarów z Międzynarodowego Banku
Odbudowy. ·W bre\\ wywodom przywódcy .bo·
parlamentarnej Duclosa
munistyczńej frakcji
minisler finansów Schuman oświadczył, że po ·
życzka pod ż2dnym wz~ lędem oie naraża na
szwank niepodległości Fr~ncji.
ROZRUCHY W JNDIACH. W Bombajt1 wv·
buchty nowe rozruchy między Hindusami a Mu.
1ułm~. nami. Ponad 12 osób zo~tało rannych.
{;zbrojona policja dwukrotnie użyła broni, by
zlihwidować zamieszki.
Ml.ODZIEŻ JUGOSLOWIANSKA PRACUJE.
się

Młodzież jugo.słowiańska zglo,iła

oc~o t•11·

czo do budowy 15 kilometrowego kanału, łą·
czącego Dunaj z Tissą. Kana! będzie służył do
uawadniania i dla celów tralisportowych.
ZSRR . ZNOSI KARĘ śMiERCI. Prezydium
Rady Najwyższej ZSRR wydało dekret o z;H:·
s-ieniu kary śmierci. W stosunku do przestęp >t w,
w myśl obowiązujących praw
FOdlega;ących
karze śmierci, stosować należy w czasie pokc-111
karę 25 lat w obozach pracy.
NOTA PROTESTACYJNA ZSRR DO FRAN
CJI. Jak doriosi AJ.!encja France Pres: e, rząd
radziecki wvstosował do rządu francuskieg~ n ·J1Wv.ł~wta:
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