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MARCIN

Na

ST. OSIECKI

Swięto

RATAJ a PSL

Morza

Tradycję

przerlat minionych Działalność oświatowa była ściśłe
Rataj był szczerym demokratą ż po5tało się obecnie modnym wśród
waną · li tylko zalewem germańskim
ziem naszych - obchodzimy i w tym nielicznych zresztą rozłamowców, o- chodzenia i przekonania. Zawsze po- związana z zawodem Rataja. Poświę
roku. Tradycją tą - to SWIĘTO MO- puszcżających lub wykluczonych z wtarzał, że siłę państwa można budo- cał też jej wiele pracy i uwagi. 5zcze·
szeregów peeselowskich, powoływa- wać tylko na ustroju z ducha i treści gólnym Jego zainteresowaniem była
z
nie się na nieżyjących przywódcó'w demokratycznym, którego najpotęż- młodzież wiejska. Widział dobrze te
·
d · ·
ik
R GAd.
· · b yc, chł o:p1:· wi"elki'e utrudn'i"en1·a w kształce·niu dzie•
IlleJ wo3ny ruc~u. ludo.wego~ ~apew?ieniami, że niejszym f il arel? pow1?m.
u uprzeNiepodległość,
Y w wyn
odzyskaliśmy
światówej
a wmz z nią, choć niewielki skrawek własme om! znaJ~UJ~cy s~ę po,za ~5~, Poc~odząc z mezamozneJ . ~hł.oĘJsk~eJ ci chłopskich, zawsze dążył do zmniejwłasnego wybrzeża, owego wolnego są spad~ob1er.c~m1 ~eh. 1d~ałow, i ze rodziny, ~n~ł. d.oskonale ~1es, 1e1 me- szania iych trudności i odnosił się z ser.w.
okna n~ świat, zrozumieliśmy czym gd_Y~Y c1 .przywodcy Z}'.h !lapewno zna-_ d~magama 1 JeJ połrzeby~1 zn~ł drze· deczną ży.czliwością do „Wici".
Czy Rataj był radykałem, jak to O•
. . , m1ącą .w ma_sa~h chłopsk~ch siłę •. wylezhb~ się razem z mm1.
·
·est dla nas morze.
' W całym narodzie, w cały;m społe~ Ta~1 zaszczyt spotyka ohecme 1 sp. v,~ole~1e kto:e1 wzmo.cniłoby i:1epo- becnie jest w modzie,
Ażeby na to t>dpowiedzileć, . trzeba . m1eri:1e P~lskę. Totez. był z~.ctęiym
..
. .
czeństwie polsklm, jak to pięknie ujął Ratara.
GdJ'.hY ~ata.1 .zył według ~ich nie wrogiem p~łsudcz~.z:ny i san~CJI prze- sobie uświadomić sian umysłów i naW Wietrze od Morzia" jego najżar·~, iewca-Stefan żerom.ski odżyła i zgodziłby. się am z uchwałami. Kon- ~e wszystkim za 1e1 1>:akt~k1~ usuw~- stawienia politycznego chłopów w
1-V.:
Pod tym
t 1 l gresu, am uchwałami NKW. Nie zgo- Jące chłopa poza nawias zyc1a pan- Polsce po pierwszej wo~nie.
k .
n~szy P
d · l. , · ,
·
1d
t
· · t i- t
·
·
.
.
-: .
dz1alała ·
Ch bznowukrz0' l y ose· ł \ dz1łby się z obecnym programem s1wowego, 1 za 1e1 to a is yczne nas a· wzg~ em musimy po zie ·1c w1es we_·
· " Oe1 ·mona
.
dług zaborów sprzed 1914 r.
,
a, spe· Sironnic1wa i nie zgodziłby się z jego wienie.
ro reĘo.
htego snu wo 3:
Poszukując soju~zników w walce o W Małopolsce uświadomieni·e chłomona wykoname~ sprawa zyw~ta Jana · taktyką. Opuściłby więc PSL, albo zoHenryka .Uą.browskwg~, ObJawia się w stałby z niego wykluczony, no i natu- demokrację, widział ich przede wszy- pów przyszło najwcześniej z uwagi na
tej sr~rt1e,. zabud.o_w-u1ąc pustkę od ralnie utworzyłby jakieś Nowe Wy- sfkim W• warstwie robotniczej i dla te- większą wolność polityczną, · z jakiej
go stałym jego dążeniem było p9r-ozu· korzystała ówczesna Galicja. Stąd najsrony Gdym u_bo~;e1 I od srony marwych zwalenie lub PSL Lewicę.
Papier jest cierpliwy i można pisać ntienie się z najsilniejszą wówczas par większe wyrobienie polityczne wnie·
. -. _
pagór Ok~ywia.„ • .
~ właśme „ten rnewysłowi~neJ. pięk~ i drukować, a nawet można wypo- tią robotniczą PPS, aby ją najpierw śli małopolscy chłopi do pierwszego
nosc1 poemat- ~w~r~ony .w drzewie, ka- wiadać na zebrania1-h rófae niedo· . .;·łi!Jnł\f (1 0 Willki z Br-acją, a nas-tęp- $<zjmu odrodzonej Pols-k!. We. fra~,eofo·.
zwłaszcza jeżeli mile nie wytworzyć demokratyczną wię- gii byli i są więcej powściągliwi, nat~
miemu, betorue i zelaz1e - ten prze- rzecznosc1
miast w . czynach i walce konsekwent·
kszość w niezależnym Sej~ie.
P?tężny dr~mat, ~kaz~1ący wyd~iera- brzmią dla ucha tych . trzecich.
W dą?;en-iu do wzmocnienia stano- ni i wytrwaii. Dowodem iego wielkie
Nie sposób opisywać w krót-kim arme morzu Jego wod, siły,. głębi I .władzy - to nowe, ~ polskieJ lądowe~ du- tykule · całej ideolcrgii Rataja-. O ty{ll \\'.iska chłopów w państwie największą wałki prowadzone w swoim czasie z
troską Rataja było ' podniesienie mate- konserwą i klerem, a w 1937 r. przeszy zatoczone dzieło, stawało się w możn 0 by napisać sporą książkę. '
Kilka rysów może wysiarczy, aby rialne , i .kulturalne wsi pols"kiej. Znał prowadzony przez nich _ najenergicz·
oczach, ukazywało swe strofy nieznascharakteryzować w -sposób najogói- dobrze nę.dzę; w jakiej żyje przeciętny niej i z największymi ofiarami straj~
n~ ..."
,
.Wysiłkiem całego społecze~lwa, nie- niejszy zasadnicze ideowe. nastawienie chłop w Polsce, i żdaw:-.ł sobie cl.osko- rolny.
Solidarność i kulturę . wnieśli chło·
nale sprawę, że przede wszystkim nazłomną jego wolą i głębokun zrazu- Rataja.
mieniem powstała Gdynia, port han- ' Na wstępie trzeba zaznaczyć, że Ra- leży stworzyć znośne warunki byto- pi wielkopolscy przy mniejszym wy•
d.owy. Oksywie, port . wojenny, Wła- taj był fanatycznym zwolennikiem wania chłopu, ażeby zrobi~ z niego robieniu politycznym. Na1jwięcej radyobywatela kalni w programach, naijmniejsze do·
dysławowo, por.t rybacki, fortyfikacje jedności rl!chu ludowego. Twierdził zadowolonego, dobrego
Helu, jododajne letniska Jastarni, Ju- zawsze, że chłopi mogą odegrać po- państwa. fwgramem też jego działal- świadczenie w pracy organiz r:~yjnej
ważną rolę w państwie, jeżeli stworzą naści było przeprowadzenie reformy i siosunkowo słabe wyrobienie pali·
·
· ratv Chałup czy Kuźnicy.
A' gdy przyszła p~e~wsza pr?~a og- jedno silne i zwarte 5tro:nnictwo lu?o- rolnej, a .w związku z. tym prz~budo- tyc~ne wnieśli chłopi z b. zahorn r~
\
niowa, 'po boha.tersk1eJ obrome We- we. D~a iego, był wrogiem wszel~1ch wa, usir?J~ rol~eg~ 1 ot~czeme .wy- syjskiego. ,
Jesi io cnarakterystyka bardzo ogól·
sterplatle, gdy kraj cały zalały kohorty rozła~ow. Sam ~ył karnym ~złonk1em tworczosc1 rol!11czeJ nalez~tą opieką
barbarzyńskich Teutonów najdłużej s!roinmctwa, umiał po~potz~d~ować państw.a. Jak w.1adomo bowiem ~zą.dy nikowa, ale z niej nie wynika jasno, z
bronił się i walczył garnizon morski na się zawsz~ uchwa~om w1ęks.zosc1 c~'oć- sanacy1ne .stawiały, .zawsze na pierw- I! której z b. dzielnic chło.pów można
wysuniętej wgłąb morza Mierzei Hel- by one m~zup~łme odpowiadały 1ego s~ym ~lame r~zwo1 przemysłu, ~a· , nazwać więcej lub mniej radykalnymi,
prz~konamom 1 wymagał tego same~o medbu1ąc. rolmct~o do tego stopni.a, bo to zależy od tego, co nazwiemy raskiej.
A później wstawiła się w zaszczyt- od . mn;yt~. Za~sze surowo potępiał że stało się ono meopłacalne, a rolmk dyk.alizmei:n, a co umiarkowaniem.
Mozna byc radykalnym w słowach, a
nych bojach nasza najmłod~za mary- po~1ty~1erow, ~torzy _c~ęsto dla zaspo- pop? dał w coraz w1~kszą i:iędzę.
Nie. znaczyło i?, ?zeby m~ zwracał umiarkowanym w czynach i odwrot·
narka świata, walcząca przy boku naj-' k?Jem? wlasneJ amb1c!1 ~od płasz~zy·
starszej marynarki świata _ Wielkiej k1~m ideowym sta.wah się sz.kodmka- ~wagi na zagadm~ma :obotmc~e. Przy nie. ,
. 1ego czynnym udz1~le 1 poparciu p:ze· . Rataj ma1rk.sistą niewątpliwie ~ie był,
.
.
szlakac_h m1 sprawy .lud?we!.
Ęrytanii, na rozlicznych
Był synem małopólski. A więc od·
N1.kt moze ~1e cieszy~ się tak Jak on prowad~ono w Se1mac_h przed~orenmórz i oceanów globu ziemskiego.
YV tych dwu, jakże wymownych fak- ze z1ednoc~ema stronnictw ludowych, nych w1el~ reform• soq.alnyc?~ daty- zn.aczał si~ ,cechami c~ł?pów małopol·
sk1ch. Wmosł do swo1e1 pracy przede
czących w1a.a pracy naiemneJ.
pracy nrzy rozbudowa- dokonanego w r. 1930. .
ill
.
l"'
b. .
tk· d .
'-'
tac h . wys m
wszys im uze wyro 1~me po ny~zniu i umocnieniu naszegó wybrzeża i
ne, rze~z,?~e !raktowai:i1e ~s~ystk1ch
w ofiarnym trudzie bojowym, mieści LUX ROMANA
za.ga~men. 1 w1e~ką ,zna1omosc l zro~usię stwierdzenie, że umiemy cenić ów
m1eme„w.s_i, ~ kt?rą zaws~e .P.ozosta ,:,rał
1
ą
wylbt na świat jakim jest morze i gdy
':°;JSClS.leJSZeJ łącznos~1. I prz.ez f~
W
SOSflll
otrzeba potrafimy walczyć
, ·h0 dz"
był JeJ na1lepszym wyraz1c1elem. UniV
i bp .
zac.
kał zbędnej fraz~ologii, natomiast był
S.zumi palmirskich sosen zielony zagajnik,
w BJego ~ r~n!:_k została starta. Odkonsekwentnym 1 wytrwałym w 1wyze krwi Polski męczeństwa tak bujnie wyrosły...
uta eu on a
·
konywaniu powziętych decyzji.
To o Tobie, Marszałku śpiewają nam sosny,
zyskaliś:my nie tyl~o dawny .skrawek
.z czasem trzy strumienie chłopside
o Twoich czynach dawnych i o pr~cy tajnej!
wyhrzeza, ale o wiele pomnozonY, doz_mieszały się i zlały w jedno łożysko.
. .
.
. .
stęp do, mo~z·a.
Po Wito·sie Rataj w ciągu swotej
Z łona ludu wyszedłeś - życie mu oddałeś...
~ znow„ Jak po p1erw~zeJ w~Jrne
dwudziestokilkoletniej pracy publiczCóż Ci męka Twa znaczy, cóż Ci grobu ciemnie?
światoweJ. nad 1.1aszym polskim Bałtynej przyczynił się w dużym stopniu do
Krew Twa wzeszła potęgą Twoich ideałów,
kieµi powiały biało czerwone. sztandaurobienia ideologi stronn:ctwa i skrymocą dążeń Twych jasnychi pracy tajemnej!
ry, zai.rzepotaly na wietrze białn-czer- '
stalizowania jego proggramu, w któ·
Grom wojenny po całym przetoczył się 'świecie,
.
, .
wane ~andery.. .
rych całe pokolenie chłO!JÓW wzrosło
wzeszło słońce pokoju, dni znów ciche płyną...
I znow wysrlkiem mozgow 1 , rąk,
i wychowało si~.
Odnale21iono Ciebie ... To nieprawda przecie czującym se~cem c~łcgo społeczenstwa
Witos i Rataj odeszli, a!e ideały ich
Tyś w pamięci rzesz chłopskich - nigdy nie ~ginąłusuwamy zmszczema wo3enne~ ro~b~lgłęboko zakorzeniły się w „~rcach
dowujemy · swe ll'órty, by P.ow1~zac Je
chłopskie~ i daremnymi pozostaną
Szumią palmirskie sosny„. Pieśni icb wysłuchaj n .\ wieczac czasy z całą ziemią ~Jczystą,
preby róznych spekulantów i wędrowgłosem ~ieml" -rodzinnej w modre niebo wzlataj.„
ptzepasaną wstęgami rzek nwsą~ych
ni,ków politycznycq wyrwania z _U11lY.:·
A sercem polskiej ziemi T~ś jest - Maciej Ra~j swe wody d~ s~~ara!łdoweuo zlt!w1sk::i
~łow: ~J.!lop.s_kic_h ty_c_h ide_i:lłów,
z t1·.ud_u. chłopa. poc~_ęty_ i ~ chłopskiego ducha·
_ ~ąłly_ką
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T. GARCZYNSKI

J. KONOPKA

Pozgcje kluczowe

Przednówek

...

Cężka była tegoroczna zima. Wymar. ną. Gleba nienawożona nalli?życie przez
Gdy jeszcze trwała wojna, ludzie na- I kierują ożywczy strumień gotowizny
1
kupowali mapy. Przyn osili je do 1 gdzie chcą , tam gdzie uważają, że życie złe oziminy w wielu wypadkach trzeba wiele lat wojny i zaraz po wojnie '. wsku.
domu , rozkładali na stole i znaczyli na i powinno bujniejrozkwitać, Inne ośrodki było z bólem serca zaorać i na nowo , tek braku nawozów _sztucznyc~ i odponiej linię frontu . W miarę rozwoju wy- . rozporządzają pracą. Od nich zależy czy obsiać. Zmniejszyło to i tak szczupłe / wied.niej ilości obornika zmn1e1s~a stop.
zapasy zbóż w Polsce. W wielu przy- niowo swą wydajność. Skut.k i medo~ta
padków, linia fruntu zmieniała si ę , two- ' i kto otrzyma pracę.
·Żyjemy w czasach, kiedy państwo padkacn .zboże na w iosenne zas iewy teczriego nawożenia oraz nleodpow1~d
~ząc dziwne zy~zaki. Komunikaty woj~nne często )>Owt.arzały slow.a „pozy- złamało przemoc kapitału. Dzisiaj pań musiało być nabywane po b a rdzo wyso. niej uprawy dają ujemne wyniki dop1e•
cia ~luczowa • . wi ęc odszukiwano na stwo jest kapitalistą, ono przede wszy- k iej ceni:: . i~tk naprz ykład w wojewódz - to teraz.
Wie'1e lat chłop w Polsce nie dojadał
m~p 1 e te pozycje k~~c~owe. Był~ to po- stkim nabywa i sprzedaje, ono daje lu- t~ie lubelskim, gdzie ceny żyta 1 ~sze·
tęzne forte~e, przeiscta przez gory c~y ciziom możność pracy. Ministerstwa nie nl~y przekroczyły 10 tys. z~. z~ kw1.ntal. i głodował, w latach kryzysu przedwo- ·
przez rzeki . Ten ~to zdobył pozycję są sędziami , którzy piszą ustawy i roz- W1.~senn~ z~yzka cen ~boza_, i ~omecz. jennego musiał sprzedać co najmniej 2 q,
kl~cz ?wą, opanowy~ał potem łatwo strzygają spory, ministerstwa gospodar. nosc obsiania wymarzrnętych pol s~o- żyta aby kup i ć parę butów. Według o.;
cze same stały się przedsiębiorcami. wodowała .przedwczesną :Wyprzedaż In: bliczeń Instytutu Puławsk i ego przecięt~
w1elk1e obszary kraJU·
bardziej niż przed wojną mi- w~~tarza z~wego ~a rzez, a t? z kole1 ny dzienny zarobek w gospodarstwie
~latego,
Tobrukbył
ową
Taką pozycją" klucz
i pamiętamy dobrze, że toczyła się o mster~tw~ gospo~arc.ze i pod~ładne im zmzkę ~en ~ywca 1 str-atę rolrnka. Wy- chłopskim małorolnym wynosił zaleniego zajadła walka, bo kto go 'mlał w orgamzacie to w1elkie pozyc;e kluczo· p~ze~a: .zwier~ąt, spowodowan~ była dwie kilkanaście groszy za dniówkę
rowm~z i brakiem.p.aszy._ Brak m~en· pracy. I tę Uęskę chłop przetrwał i
ręku szedł naprzód n iepowstrzymanie we.
zyw~go zmnlej.szy il~~ć ?born1k~~ 1 p~zetrzymał. . W .czasie woj?y okupant
'Vf! kraju zawsze istn i eją różne prądy tarza
setki kilo~etrów. Taką _Pozy.cją był Sekolei _spowoduie obń,1 zen1e .~yd~J i me zadawalmał się nałożemem wyso·
z
t?
a
dan, po ktorego zdobyciu, Niemcy obe- polityczne. Każde stronnictwo wyobra·
nosc1 gruntow gospodarstwa ·wiejskie- I kiego kontyngentu i jego pobraniem,
szli dokoł.~ l!ni ę Maginota, taką pozycj.ą ża sob.ie nieco inaczej sposób gospodadokonywał ponadto po wsiach częstycł)
.
.
były prze1sc1a przez Karpaty, czy przej. rowama. Istnieje między n imi różnica go.
Wskutek klęski mrozu, powodzi oraz rewizji i zabierał ostatnie zboże
proWalkę
walka.
śc i a p.rzez Wisł.ę pod Baranowem, .taką poglądów, istnieje
. ·. . „
,· .
majowej suszy urodzaj zbóż nie · za powadzi się głównie o to, aby swoimi ludź- wiada się najlepiej. Klęska posuchy spo.
pozycją wreszcie było Monte Cassino.
~kupant dbał gło~rne o ma1~t~i zie~
wodowała w wielu okolicach ktaju roz· sk1e, będące pod Jego adm1~1str,ac1ą•
Sztab armii prowadzącej wojnę, ma mi obsadz_}ć pozycje kluczowe.
się szkodników sadów. Desz- Otrzymywały one dostateczną 1lośc na..
mnożenie
Tak jest na całym świecie niezależnie
zawsze olbrzym i ą mapę i na niej są zaw ostatnich dwu ·tygo- w_ozów. i zaopatr~wane. były dostate~z
spadły
jakie
cze
·
znaczone wszystk\e pozycje kluczowe. · od ustroju.
jednak nie da się nte w i:1wentar,z zywy .1 martwy, zab1e·
wiele,
uratują
dniach
Walka, 0 której piszemy może być
Patrząc na n~.ą g~ne~ałowf e układają
przez ! rany meraz z chłopskich go·s podarstw.
spowodowanych
szkód,
usunąć
plan kampan11. Rzucają wojska w okre- złą, może też być <iobrą. Kiedy wiedza,
Wyniszczone w czasie wojny rolnic·
suszę.
śl.ony pui:I<t; walka trwa .czasem długo, talent i sprawiedliwość decydują 0 tym,
domaga się większej troski rządu
two
odpowiedzialności
poczuciu
w
'
Chłop
lecz gdy ow ~unkt oporu 1es~ p~z~łama-1 kto . obej~u~e ,~ażne stanowisko, wte~y
Należy jak.najszybciej
dotychczas.
niż
wszystko
zrobił
ludności
wyżywienie
za
ny, wted~ wo1ska posuwaią się JUZ szyb-_ kraJ ;naJ~Uje się na drodze postępu.
do stanu przed•
rolnictwo
doprowadzić
wszystkie
Obsiał
należy.
niego
do
co
co,
kto,
jedno
wszystko
kiedy
Wt~ay,
ko naprzod.
gdyż jest ono nie tylko pod.
wojennego,
wyniki
na
ufnością
z
czeka
i
grunty
umie - czy i jak pracuje, a ważne jest
Tak to bywa w czasie wojny.
stawą wyżywienia narodu, ale produswej pracy i zapobiegliwości.
Przypomniałem te n iedawne dzieje tylko czy to „swój człowiek", wte.dy
Ciężkie bywały nieraz przednówki w centem wielu podsta.wowych surowców
dlatego, ponieważ chciałem uprzyt-0- wszy.stko zaczyna się psuć, wtedy ma· dawnych latach, wieś, a szczególnie dla naszego przemysłu.
mnić czytelnikom, co to jest pozycja ł\Zyna państwa zgrzyta i klekoce.
podkarpacka pamięta straszliwe lata -Dotychczas przemysł i handel utrzyP~wifl:ni o tym. pamiętać ci, którzy głodtJ. Diziś wprawdzie niema głodu, ale muje wielokrotnie wil(cej kredytów anikluczowa. Otóż trzeba zdać sobie sprawę z tego,' że pozycja kluczowa istnieje przyjmują na s1eb1e odpowiedzialność za nie lllll.~ej przeżywamy trudności gospo- żeli rolnictwo. Stan ten musi ulec zm:anie tylko w czasie wojny, ona istnieje losy państwa.
darcze, spowodowane długoletnią woj- nie.
także w życiu codziennym, zawsze i !!!!!!~~~~~~~~~~~"'""
-~I!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!'!!!'!'!!!'.!!'!!!'!!'!~!!'!!!!!'~~!!'!!.!!!!!!!!!!!!
wszędzie tam - gdzie się prowadzi jaRolnictwo i przemysł, miasta i wieś,
ludność m iejska i wiejska muszą być
ł
kąś walkę.
łraktowane równomiernie, a nie jedna
•
Mówi
.Walka bywa
dzie&wa kosztem :drugiej._
on walczy z trudnościami. Mogą to 'hyć
Dzisiei'sze ~ńiskie ceny mlęs~ -i tłusz·
·
·Red.ak~ja naeze••o tyrlodnlka, ko·
np. tr.udrtości w nauce. Inżynier musi
cji jaką będzie zai'mował w służbie Na·
"
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.r!zów zwierzęcych są chw:lowo wy~odne
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rz.y 5 ta1.ąc z poznania p. Juliana Kost- rodu i p , t
znać dobrze matematykę, która jest
dla ludności miast; ale nadmierna po. 'ł d .
I t an.s w:a '.
ki ~?te po~zielić się z czytelnikami
trudna i złożona. Dla niego matematyka
1 P· da:i zwierząt na rzeź, ńcly potrzeby ho·
kpano:l d-ł mowi, .; ~Mej
garsc1~ w1ado~ości, dotyczących K ntkeresuj~
to ,,pozyc1'a kluczowa", 1'ak 1'ą dobrze O·
k ·
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.
os a - Ja wy 8 ą a , co mow.y. ar·
ostat01ch dru życia Marszałka Rataja.
. Tak się właśnie złożyło, że P• Ju- szalek Rataj. Wyglądał mizernie,· z ·za· do~h są 1esz~ze niezaspo OjO~e, ~po:
panuje, to z innymi trudnościami łatwo
. ł woaować moze w przyszłości w1elk1
.
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!tan: Kostka na parę tygodni przed za·
da sobie radę.
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mordowaniem przez zbirów niemiec- pusz,czoną ro ą . rawie, że nie syp1a ' ..,. zr~st ce1:1. mięsa 1 t u.s,zc~ow. na. ym
założonykich i . p. Macieja Rataja j Mieczysła· przeważnie chodził z rękami
W życiu gospodarczym taką pozycją
wa Niedziałkowskiego zoajdowal 1ię mi w tył. Rozmawi ał najczęściej z P· nalezy dz1_s zastanow1c Sl~, aby idące
.są zarządy różnych Bpółdzielni czy spóz-. nimi we wspólnej celi na Pawiaku, Niedziałkowskim. W rozmowach tych zło usui~~c, zw.łasz~za, ze ~ymarzły,
łek.
skąd we spół z nimi w jednym aucie jeśli chodziło 0 Jego i nasz los _ był I nam roshny oleiste 1ak ~zepaki. ~rozy
został przewieziony w Aleje Szucha pesymistą natom1'ast n ;gdy ni'e trac; ł spowodowały wym~rznięc1e koniczyn,
Musimy pamięta'ć o tym, te życie spo·
·1 · ·
· ·
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do Gestapo. Z gmachu tego 8• P·
0 b' tości ołeczne to wielka orrlanizacja, Państwo
· ,
Ję
Maciej Rataj został wywieziony na wiary, że Niemcy zostaną pobite i ze sus;a zmn1eiszy 1 osc i;a~zy
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· kI\ będZ'ie wolna i niezawi sła Polska.
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)'est, i'ak maszyna składa1' ąca !lię z tysią.
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Utkwiło mi w pamięci takie zdanie może wyp~ze~az zw1erz.ąt na rzez, co
śmierć.
ca kół i pasów. Czasami obluzuje się
zaopatrze
lk tr d .
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Oto garś ć tych wspomnień według
Maszyna zazrlrzyśrubka j'edna i drulła.
5
5
w_ywo a wie le u ~o~ci ':"'. . . J ~
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Są to pozycje kluczowe .
niesiony do mnei celi. W celt teJ zasta· jeśli jakimś cudem wyrwiecie s ię ze ratować ni.e os a eczną JeSzcz~ i, osc •
Bieg życia Jest jak bieg maszyny, L~· łem już kilku innych więźniów politycz. szponów niemieckich, pamiętajci e wal- wentarza zywego, zwłaszcza krow.
Klęski, jakie spadają na rolnictwo,
d.z ie pe.łni ą .różne czynn?ścl ~ nie zna!ą nych a mi ędzy innymi .ś. P: Macieja. Ra· czyć o niepodległość Polski, a po Jej od.
w trosce o dobro narodu winny zwrócić
111 ę wzaJe_m nte, ale są sobie meo~zo~~1e taja i Mieczysława Niedz1ałkowsk1 e~o. zyskaniu pracować dla Niej .
Z rozmów jakie prowadziliśmy w celi , uwagę rządu i samorządu na rozwój tej
Początkowo, jak to zwykle w takich
potr~~bm. Chi.o p wydobywa z z1em1 ~y~nosc , ro?otmk. dostarcza mu. sprzęt?w wypadkach bywało, odnoszono się do Marszałek Rataj mówiąc o przyszłej podstawowej gałęzi gospodarki naroclok~plec mnie z rezerwą, gdyż gestapowcy pod· Polsce stwi erdzał, że będzie ona demo- wej. Już obecnie należy opracować plan
1 narzędzi! k.oleiarz przewozi,
magazy~u,ie. 1 rozprowad.za po k~a1u t~- rzucali w charekte;ze więźniów swych kratyczna, .ze wiele reform społeczno- jesiennej akcji nawozowej, i siewnej o:wary, m1hc1ant zapewnta bezptecz~n· konfidentów. Wkrótce jednak nawiąza. gospodarczych musi zostać radykalnie raz pomocy krcdytow1ej i zaopatrzenia
przeprowadzonych, że niu . będzie to w niezbędne artykuły prz~mysłowe a
·
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stwo, władza skarbowa zbiera plenią·
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Polska szlachecka czy · sanacyj.na, ale przede wszystkim odbudowę wsi.
dze na budowę szkół i dróg, wreszcie 1Y .się . , 0 1ezensklel 8. o~ukn ' D.. 1.1. .
b t .
k
hl
z1e J ismy p 1 k
y ismy po o ezens u.
b b ł
d t
.
. .
Plan ten i waru.nki jeg" wykonania
os a c ~ps o - ro o n1cza.
hl b każdym
łk"
k
. 1 'd
ym, a y y
a cl m1n1strac1a czuwa na
d
od
Aczkolwiek był to rok 1940 Marsza
się rnz ym awa iem c e a,
ład i. skł "... d. Wszyscy są wszystkim po· papierosem
. ' d . , , d · winny być jaknajwcześniej p . ane o
ł k R t . t . dz ł .
ł 'cil'
. · ·
· d
a aJ s wuer a, ze musi 01sc o
. e
.
.
.
·
trzebni, w zorganizowanym społeczeń·
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Spośród wspołtowarzyszy niedoh naJ· konfliktu między Niemcam'
1'eden nie mote żyć bez drugierlo.
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Takie myśli nasuwają się obecnie w
. będzie pędził aż s k ręc1i k ar k ".
Trudno mi jest dziś odtworzyć szcze- związku z cłęzką sytuacją na wsi, którą
dzle, jak jakiś folwark nie obrodzi czy z~chowama. się, postawa. 1 odnosze~i e
jedna fabryka źle pracuje - to maszy- stę do wspołtowarzyszy Zjednywały un gółowo wszystkie rozmowy jakie pro- ta jako zahartowana w walce· z prz~ciw·
wadziliśmy w celi ze ś. p . Maciejem Ra. nościam;i przezwycięży dla dobra narona pójdzie dalej. Gorzej kiedWyzadwi odą powszechny szacunek.
Pamiętam dobrze gdy czasem ja sąm, tajem. Nie chciałbym ich przeinaczać. da i państwa; pc;;ekuje jednak i porti.o·
całe okręgi, całe organizacje. te Y cały aparat się psuje i trzeba woł~ć do- czy któryś. z kolegów zwracał się do Dobrze pamiętam jeszcze jeden mo- cy od tych, którzy ponoszą odpowie•
ś. p. Macieja Rataja tytułując go „Pa- ment. Było to rankiem 19 czy 20 czerw- dz i alność za gospodarkę narodową.
brego mechani_k a, aby go naprawił.
Tak jak w maszynie są mn!ej i więcej nem Marszałkiem'.' wtedy on z ~obrym ca 1940 r ., do celi wpadło Gestapo. Załadowali nas do w&pólnego samochodu
waine kółka, tak samo w życiu narodu. i serdecznym uśmiechem odpowiadał:
Proszę mnie tak nie tytułować. i powieźli w Al~je Szucha. Tuż przed
Nai'ważniejsz~ pozycje kluczowe, to ad- Nie kolego - tym razem jedzie·
·
ł kR
M
h
t lk · k 1
·
ministracja, to zarząd całym pa~stwem . !' J eże1i /esteśmy tuta) to ~ o. Ja o. w- :.a~ym .gm ac e~ .ar sza e . a tai zwraAdministracja, to gospodarz kra1u. On ledzy, 1ako Polacy, 1ako row.nl sobie . w ca1ąc się do N1edz1ałkowsk1ego pow:e- my na śmierć.
To były me ostatnie chv;ile przebyte
planuje, co k iedy zrobić, jak zrobi ć , ko- 1 obliczu śmierci. Gdy nam się stąd ud~ : dział:
mu więcej a komu mniej pomagać . wydostać i znajdziemy się na wolności ! - oSą to ostatnie chwile naszego ży- z Maciejem Ratajem, a jak się później
Wszystkie ośrodki, które rozpoządrnją . w niezawisłej Polsce, każdy z nas hę· I cia" , a gdy Niedziiałk o wski próbował dowiedz i ałem , były to rz c c.zywiście J<!·
go os la tnie chwile ży_cia",
·
pieniędzmi, to p_ozycje kluczowe. One idzie mógł być tytułowany; z racji funk· I go pocieszyć, dorzucił:
miętnie
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Uzdrowiska nasze, zarówno
pamięć
te na Ziemiach Odzyskanych
jak i na ziemiach starych po
wojnie były bardzo znisziczone,
przeważnie urządzenia rozszaMinął rok od wielkiej mani/ estacji Narodu Polskiego ku czci
browane. Subwencje Ministerstwa Zdrowia na usunięcie · Marszałka Rataja. Przypomnijmy sobie. że w dnizi tym na palmir·
Mówiliśmy w poprzednich jąco na proces oddychania, co szkód wojennych w tej dziedzi- ski'!j polanie męczeństwa i śmierci, zakwitały jak kwiaty polne,
tysiącami barw wiejskie stroje kobiece. WiP11cami kwiatów otoczyły
naszych pogadankach, że prze- jest jakby pewnego rodzaju ,,g:- nie wynosiły na rok 1945 i pierwszy kwartał 1946 r. 60 mil. zł. trumnę człowieka, który zginql za prawdę i wolność. Były śl<Jzacz
ciętny stan ciepłoty powietrza, mnastyką oddechową".
/~i, były łowiczanlri, były kobiety ze wszystkich stron Polski. Pola·
Trudno tu rozwodzić s: ę sze- Dzi ęki temu uruchomiono głónasłonecznienie, ciśnienie, wilgotność, opady -i wiatry, słowem r.oko nad znaczeniem zdrowot- wne zdrojowiska śląskie i część na śmierci ożyła lasem zielonych sztandarów i masą ludu, w któ·
wszystko, co stanowi klimat nym naszeńo klimatu i jego róż· na Pomorzu Zachodnim. N;e- rPgo duszach wiecznie zostaną żywe ideały, które głosił - Wielki
6
Syn tego ludu - Macie1· Rata7·. C_zuło si<> niemal 1iamacalnie, z'e
stety dotąd tylko n1'eliczni spo
·
nych typach. Temat ten zresztą · · d '
na k tórym żyiemy
ob szaru,
ole zen' stwa· lego wolny duch 1'est z nami i zostanie na "zawsze.
g
d '
c.
nasze o sp
ma ogromny wpływ na z rowie jest dotąd słabo opracowany sro
Zastanówmy się dzisiaj, dlaczego tal~ ilumnie wystąpiły lcobiep!!zez naszych higienistów. Naj. mQgą korzystać z dobrodziejstw
organizmu ludzkiego.
Nasz klimat ma wszystke bogatszymi w stacje klimatycz- uzdrowisk. Dla szerokich mas ty wiPjshie w tym dniu n<t Palmirach.
, Mac_iej Rataj - był wy.chawawcą narodu, Pozycja społeczna,
dodatnie i wszystkie ujemne ce. ne, zdrojowiska· i kąpieliska są wiejskich, nawet krótki pobyt
chy klimatu umiarkowanego. Ziemie Odzyskane, zwłaszcza w uzdrowisku jest nadal niedo· I.torą osiągnął własnym, zno1ny;m trudem, nie oddaliła Go od swego rodzinnPgo środowiska. Żył wsią i dla wsi. Dążenia l ego jako
stępny.
Częste zmiany temperatury, o- Dolny Śląsk.
Leczenie uzdrowiskowe po· wychowawcy Narodu szły w lrienmlm udostępnienia szeroldm maNasza ńospodarka uzdrowi stre zimy, stosunkowo małe na·
6
smn młodzieży wie1'sA·ie1' drogi do o.śrviat y.
wi'nno hyc' upowszechn1' one do
· ·
· ·
·
'
sl oneczn1en1e spr:zy1a1ą rozw 0 · skowa pozostawia wiele do żyWiemy, że ivlaśnie kobiety wiejsl.-ie-matki, ich trud nieraz
zwła
a
jowi wielu chorób - zwłaszcza czenia. Po pierwS>zej wojnie stępne, dla wszystkich,
gruźlicy i krzywicy. Do cech światowej n ie było jej prawie szcza dla ludzi pracy. Człowiek P?n:ad sił?' i s.amo~ap~rcie pozwalały k ształcić się ich synom. Maklimatu, wcale. Dopiero w r. 1922 wy- pracy niestety nie zarabia u nas r1e1 Rata_J, twierdzi~, ze przyszłaś~ Narodu można bndować jedynie
dodatnich naszego
można prócz pewnych typów szła ustawa dotycząca uz.dro- tyle, by pokryć kosztowny po- -Vj oparem o czlo.wieka. .Szkoła i oświata z biernej, bezimiennej
i_nasy - stwarza1ą człow1elr.a-obywatela. To jedno choćby dążenie
klimatycznych mających duże wisk, po znowelizowani-u jej za- byt w uzdrowisku. Jedynie
1est_ powode_m,. że kobietom wi~j~kim, matlwm, które clz~ą wychoznaczenie dla higieny, zaliczyć częto dopiero te sprawy povząd· członkowie Związków Zawodowac s"?e dzieci na. p~ł~wwartosc10wych obywateli - Maciej Rataj
wych w pewnym stopniu mają
i to, że działa uodporni ająco na kować.
.
"
ułatwione korzystanie z uzdro- zostanie zawsze blisln i zawsze drogi ich sercom.
·ludzi wyrosłych w tych warunPo ostatniej wojnie świata- wisk choć 1 to niewspółmiernie
kach klimatycznych. - Taki
W rocznicę palmirskich uroczystości uświęćmy pamięć Wielwłaśnie klimat podnosi wytrzy- wej ubyło nam 5 ':lzd:o~isk so- do p~trzeb. Najbardziej dotąd lriego Wycho~aw_cy i ?pie~una mło~ych po/wleli wiejskich glębo
małość fizyczną człow _ eka i po- lankowyc~, Druskieniki 1 4 ~a-, jest niedostępny ruch turysłycz . lmn postanow1enzem, ze zwielokrotnimy wytrwały trnd w kierunku
podniesienia oświaty wsi.
:zwala na łatwe przystosowanie łe uzdrowiska. W 19 37 r. - 1ak no - uzdrowiskowy dla chłopów.
się do gorszych warunków in- mówi~ statystyk~ - przez 24 _u- A tymczasem choroby, nadające
nych stref klimatycznych. Tym zdrowiska polskie przec~odvło się właśnie do leczenia klima·
tłumaczy Dr. Gądzikiewicz to, rocz~:e około 26?.400 osob. ~y- tycZITTego w sanatoriach i zdroże polscy zesłańcy w okresie sk_alismy natoID;Jast. 18 zdr~io- jowi_skach są dzisiaj na wsi po·
•
caratu np. - wytrzymywali kH- w1sk (w tym~- wielkie)'. 12 wi_e~- wszechne. Gruźlica, reumatyzkich s.anatonow pr~e~1wgruzh- my, choroby kobiece, zaburze·
mat syberyjski.
.
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czych 1 około 40 kąpielisk (5 du- nia w krążeniu krwi
Duże znaczenie zdrowotne i żych
onczy się ro szkoln.y. I oto takie ska, da1e lepszą i mocniejszą pozycję
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Uzdrowiska są me tylko o· gole, u s a o, meum . eię me, Dużo rodziców zastanawia się ' co z Jej
·kraju o typie klimatu morskieo w WYJSC1u za mąz i w pracy w
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&
odznacza się powietrzem czy- czes.r11e warsztatami pracy dla .o_gromme zd rowie wsi, a tym j mi, które wychodzą ze szkołv.
• Chłop- domość celowości pracy kobieta wy·
' ców, jeżeli dobrze się uczą - decy- konuje ją tylko lepiej i d\lk.ładniej.
.
stym, łagodnym, niezbyt wilgot. w,ielu tysi_ęcy osób, są również samy~ naro ~'. .
nym, zawiera pewną ilość soli ?srodkam1 ruchu turystycznego . Dz1ec~o w1e~sk1e kaleki~, 0· 1 dują ~od.zice wysłać dalej do szkół, Ważna za tym jest rola matki w po·
kuchennej i jodu. Nasłoneczn ; e. 1 sportowego. Ma to ogromn~ Lara woiny, dziecko krzywicze, natomiast dziewczyna musi pozostać kierowaniu przyszłym życiem swej
nie jest dobre. Sezon leczniczy znaczenie dla całej gospodar~ 1 gruźlicze, wątłe - nie jest obję. I w domu. Nawet matka trochę się cie- córki. Powiedz.enie, :że wieś jest
w ·tej strefie może trwać od społecznej i państwowej. Przy)· te należytą opieką zdrowotną. ! szy, bo pomoc dziewczyny w gospo- ciemna i nie rozumie wi~~!.u spr.aw, za·
wczesnej wiosny do późnej je- rzyjmy się przykładowi, który Nieleczone powiększa szeregi J darstwie jest zawsze potrzebna. Tak leży w dużym stopniu od wykształce·
ni~pełnowartościo. 1 jednak ~ie należy robić. Dz.iewczęta nia i inteligenc ji kobiet wiejskich. Mupodaje prQf. Kc.rczyński. Wg. obywat~li
sieni (Szwajcaria Kaszubska).
Zarówno w powietrzu mor· mego w r. 1928 ruch turstyczno- wych, me będzie zdolne do pra- zdolne 1 chcące się uczyć powinny simy 0 tym pamiętać.
Chłopskie Towarzystwo dalej się uczyć. Matki szczególnie
skim jak i górskim jest mało uzdrowiskowy wynosił około cy.
111
bakte~ii chorob?tw~rczych. Ni_ 4~0.000 ludzi. Jeżeli każdy .z I P~·zyj~ci~ł Dzie.ci. ""."alcząc .z powinoy .tego dopilnować, aby i dziew W następn ym umerze podamy dla
rodziców jakie za·
się
zorientowania
jakieś
zdobyła
i
umiała
wi.ęcej
czyna
I
ę
si
stara
trud.nosc1am1
szczy Je odpow1edme nasłone- mch wydał 300 zł., to w sumie w1elk1m1
cznienie. Powietrze górskie ma \ dało to 135 milionów zł. Przy- dać dziecku chłopskiemu należ. I wykształcenie, czy wiedzę fachową. wody dostępne są dla dziewcząt i do
duże znaczen:e dla leczenia I kład ten obrazuje dostatecznie rfą mu opiekę zdrowotną i wy· r Dziś bez nauki trudno nie tylko męż- ja:kich należałoby skierować dziewoddechowych, I znaczenie gospodarcze ruchu u. howawcią, odjąć mu trosk i do- czyźnie żyć ale także i dziewczynie. c zęta, które nie mogą normalną drogą
dróg
chorób
zwłaszcza gr~ź~ i cy. Powi.~t~ze · zdr_owiskowo-tu~ystycznego dla ~ać radości, .nieste~y dzieci ob-1 Zwłaszcza że i na wsi odczuwa się dalsz e.go_uczen'ia s ię w szk ołach śred
c~yste o zmme1s~on_rm c1sme· j panstwa. Był to Jednak ~uch do- Jętych tą opieką iest bardzo brak pracy dla wsz:stkich. Zdóbycie nich, czy wyższych iść po lini i swo·
prz~z naukę samodz1elaeJ!o stanowi- ich zail11leresowań.
.
n!U wpływa wyb1tn1e pobudza- stępny dla sfet pos1ada1ących. 1 mało.

Uczcijmy
wielkiego
nauczyciela Ludu Polskiego

Znaczenie zdrowotne
·klimatu

Przypomnie'nie na czasie

I

1

JEDNA Z WIELU

Matka
Życie nte szrzędzilo 'jej niczego z swych I
zapasów. Majqc lat czternaście została sie·rotą ..Musiała zastąpić mat/c ę młodszemu
· ł d
'

a starszemu i m o szemu gos·
ro ddzenstwn
·
po ymę.
Zamqż wyszła za cz/owie/w bardzo
C l
b
k
l
·
ay
iednego.
a e ja ł i ona
uczciwego,
. .
,
. . I k
. k li
. l
czy pięc ie tarow z1em1
ie i ma1ąte
średnio urodzajnej. Bliżsi i dalsi S'f:~i edzi
doceniali nieprzecętną urodę, te, 1; 11 cra·
ment i gospodarność swej rr.lolvj ''ł!.>iad· · ·
l ·1
ł '
k
. p
k z. o ro -u ma żenstwa 11ro1 zz (I ,•1ę 1e1
przycl:odzily
lata
cór/w a potem co d,,_,,,
inne, Wszystkich dzi,•,·i m(l .•zl'.;;cfort>.
Mntkn całą swą młodość i urodę za··
przęgla do wychowania dzieci i zdub~·(·ia
dla nich jedzenia i mieszkania. Codziennym wysilkiern zdołali oboje z m1:::1!m i t:ybudować dom i ja/cie rni.:ie pon,icszczenia t{OSpotłarskie.
Gdy obydwoje rodzic•? morm vrili si ę z
życiem osiągając stopień pn ;;1ur1ni11, dziecis/ca roslv. Chodziły do •zkfJ]y, Kaid,
rok pocit1gał coraz to wiqbze. wytlatrri
na jedzen•e, ubranie, nrmlrę.
Matka dobrze pami1;t·1 t1płalrane 1 rz1•d·
nówki. kiedy ostatni.ł knszfJ wrzw·ała Jo
„;ducję
t;amka nie wiedząc ' 'o da je.~(j
lub Ślliadanie. Szła du 1~racx. u Iw.h i, czy

··a

Rok 1942. Prace podziemne f,,yły nu
Młodzieży. Chodziły na zebrania i hmy.,
Mat.ka. nie 1!1'ogła usiedzieć ·ui t~._•mu.' szł~ pełnej par~e. Sypały się n~we ra~ości i no-

z nimi. Zasiadała razem z num w 1e<bw1 we smut/ci. Dom matln ożywił .~z~, jttlr,
ławce jale i·c h starsza .ęiostra. I\ n!I) .\Illo- dawniej. Wieczorami schodżili ,ęi ę przedją wołali czy nie, 1'ak tylko czuła, że może dzieży napotykało na wiele trudno.<··i ze wojenni znajońti. Było dużo powndów do
strony władz administracyjny1·h. Matl.-o wzrusze1i serdecznych - ludzie łączyli
zdobyć jedzenie dla swych małych. Pra- uczestniczyła w tych trudnfJ.~,·;· ,u·ii, rflzem się znoum.
.„rganz"ztiżą
cow_a_la rźetelnie jak. u s_ieb~e, bo. lr11żd11 z dziec.:mi. Przelwnała sie,
Ale każda rodzina s płacała haracz te}·
· · 0
l dl
k- I
1.1 CJ·e, trzeba walczyć, bez trudll o::hloim ;iir.
ga.rs.c rasz;r,_
wojnie. Mat/ca nie była z l t>go 'wyłączona.
p ow mia. a
l
- · czy z_iemnia
n~eJ wa~tosc szczego 1 ~ą, . r~ypo~nm~ .~o- nie przychodzi - to tak jak W jej włas- Przyszła wiosna 1943 rołr u., Clu~ć żvcia
•
'! 1w , nym z'yci·u.
b1e - 1e.szc_ ze. teraz cza.rk_i Ją.· zbrnrci.
01·11 a w 39 r. zastała 1·"'"t taka su1obodnego, wallri i zemsty do Niemców
I
· . , .·! dl u bi~ ros/n.
y .ę1ę do H,zas· 1,•1·e , 1..,„zrasta]·ącą ;• sp l ,u,a,
1ak to <lzieci zbiega
wspomnienie
111
,, . .
. .
d
omu na/pierw prosząc a pozme1 wrzesz- s olecznego zaniedbania
Wymykały się dzie ci z clw l11py na
·
cząc jalt zwierzaki; - „Maamo! :n111n11! p
Po począt lwwym ogluszen!u jakie przy - wzgórlm. Usamodzielnialy się, ~zly rv
jeść!"
za żerem jak l!l wilr.zy- szlo z utratą niepodległości - trzeba by- świat. Mówiło się. że prawją w midcie.
Matka bieoała
0
Przyszedł taki dzień , że matce zustalu w
'
t I~)' l 111.re:;.
· 'k'i.'/>
· • A cięz
· · Io z acz.qc' 1· ale os• zyc.
ca. W ysch ł.a, o d. pracy i zgryzot' , ;;apomzSerce i temperament matki Int 1:zęst:> domu tyllro najmłodsze.
nała a sobie robiąc za siebie i dzied.
Trzy córki tir wiły w pracy Juko lqczPóźniej, gdy głód został op111w 111any wy~tmt'iany na próbę. Tlrrmnr:~c1110 1".'
przyszły nowe kłopoty. DziPri urzyly si<;_ d11zo~ by ~r~yn~ala ręce prz.~ 'obie .• lwro niczki czwartą prosto ze szkoly v:zi ~/i na
Majdanelc, syn poszedł do ob •,;:,u ieś nPgo.
dobrze, niechcąc poprzestal: na u/,-ofo przy7dz1e Je] nzemc'! spot.Irae.
Do płaczu okaz ji było też ·n ie mało.
Pew11'Wo razu. jechała cło; miasta i zaraz
powszechnej. Znowu wiele nory nied.J·
spala mat/ca gromadząc perrnmzie 1> 11ie- za sąsiednią wsią zauważyła 11iemie.-·hich Szczególnie, gdy na Majdanku z paczką
możli. wości dalszego kształcpr1,:·11. Nr.: dzie- łapaczy, podlcradajqcych się Im w~i. li:.- stała a przyjąć nie chcieli. Nie jedną noc
cięce rozpalone głowy nic to riie pcm1qn- skoczyła z fury, biegła w kientnlm domu. i dzi e1I czekała pod drutami na okaz ie_.
- ]al.-żesz miała nie stać, nie wy cze·
Mało nie spowodowała 11ito.<zl'z1;śi" ia, żeby dać znać o _zbliżającej sią łapai1,-~ P.
ło.
tłumacząc starszemu. dziecku, że ./t)zio Zapamiętała się, w biegu nie usłyszała 1.-iwa ć jak tam za drutami w poniewi erre
ich kolega uczyć się musi, bo k~t 1.-,ildr ą strzałów doń skierowanych. Dopiero pies i głodzie si edziało jPj najulwchmisze
i nie będzie mógł pracować norm11lni1?. a żandarmslci dopędził ją. Zbito ją wóu 1:za s dziec/w najmilsze, bo slrrzywdzone i czPjej dziecko silne to da se rad~ l 1 ez ll(lnki. sromotnie za to że biegła ostrzec pr:z1~d 1.-ająre na jej matczyny ratuneic. - ŻyciP
Na to dziecko przyniosło sidierą i po.: łapanką. Matka nawymyślała im ol· rw.n.ie niosło coraz więcej 11iespodzia11 ek. 010
wiada do niej; - Tnij, skoto tylko kaleki od wściekłych psów, łobuzów przPlrlętyrh czerwiec 1943 r.
Mimo. że szarzeć poc;,ęło, matka nie
przez Boga i łudzi. Po tym wyp(j(}_/at ,·fw·
uczyć się mają!
oczelwjqc
Cerowała,
mogla zasnqć1
Dwie starsze córki na'.eitd_v.. do K <1la rowala dwa tygodnie.

w

•

•

•

Str 4

CHŁOPSKI

Francia w obliczu załamania rynku
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nic zostało przerwnne.
wyniku pl'zeprowadzonych rozmów między premieBy zapobiec całkowitemu za- l'cm a przedstawiciclumi kolc. Kwestiu utrzymaniu si~ przy
·właclzy rządu Ramadiera zdaje łamanit! się środków transpor- jarzy, zarysowały się dalsze
się wisieć na włosku. \V obli- towych, min,isterstwo komuni- różnice zdai'i. Kolejarze wyraczu ostatnich wydurzc1i 1 które kucji uruchomiło liczne linie iili zgod~ na przyst1wienlc do
Nowy ambasador W. Brytanii
coraz bardziej zaczynają para- autobusowe i samochodowe, pracy Jccz pod warunkiem, że
liżować życic gospodarcze l\l'a- które jcdnnk sytttucj i nic mogły ·rząd wyasygnuje nu podniesicNowomianowarty ambasador nić do utrwalenia przyjaźni po·
nic płuc 12 mili,nrdów franków
ju, rzą<l albo bę<lzie musiał iść rozwi<}ZiUĆ całkowicie.
W. Brytanii przy rządzie pol- j między obu naszym i naroda~i.
Tak .z jednej jak i z drugiej do ko1'icn rokn.
na ust~pstwa w realizowaniu
skiin, Sir Gainer, złożył w dniu Jestem pewien - zwraca się
Hmnndicr na podane wanm- 10 bm. na ręce Prezydenta Rze- ambasador do Prezydenta - że
stnrunin by
sv.·ojcj polityki cen i plac, lnh strony czynione
strajk skot'1c.r.ył si<; juk ;rnj-1 ki nic zgodził si\'., 01h\'inclc7Jtjqc, czypospolitej Polskiej, swe listy mogę liczyć na porno:; Wa.~zej
b~dzie musiał ustąpić.
\V~·claje nam się jednak, że szybciej. Drogi jei.luukżc do te- że potkjmic rokownnin gdy ko- uwierzytelniające,
Ek11celencjl i Narodu Polsku~go
żadnc ust~pstwa obecnego rzą. go celu wiodqcc\ są zupełnie lejarze powrt'1cq do imncy i
Przy wręczaniu listów, am- w czasie wypełniania mego za·
skłonny je8l tylko na wynsy- basador wygłosił przemówienie, dania".
różne.
du nie pomogą.
Rząd przez usta premiera gnowanic 7 miliardów.
~V każdym razie, .radykalne
m. in. mówiąoi ,,Z żywym zainW odpowiedzi nowemu am.frdnak~c w tokn mcdil\cyj- tuesowaniem gotuję się do morozwiązanie wewn~l1'zncgo pro- Runmdicr nawoływał atrnjlrnPrezydent Bierut
basadorowi,
blcmu francuskiego, nastąpi w jących kolejarzy, by pt'7.yst:wi- nej Gen. Konfcclcmc,ji Procy, jego pobylu w Polsce, Dostarhicctijt}C ro:r.pn- która ]lOMrcdniczyłn w rozmo~ czy mi on możliwości osobiste- podziękował za listy oraz m. in
li do prac)',
najhliiszcj przyszłmki.
powiedział:
t1•icnie srlraw'.'· \V liście do wnch mi(,'clzy rzqdC'm a zwiqzgo poznania nie tylko narodu
I l
Po kompromisowym załagoern
wszyscy
GcncrnlneJ· Federacji Pracy, ldcm kolrjnrzy,
.
,,Naród Polski zachowa w papolskiego, leoż również licz1
dzeniu strajku pmcowmków
przemysłu clektryct.ncgo i gu„ która solidaryzuje si~ ze slraj- jarze w liczbie około · O lys., nych probkmów, w obliczll któ- mięci sojusz i braterstwo broni
pisał: powrócili clo pracy we. czwar- rych stoi ten naród. Najważ- z narodami Związku BrytyjskieHam.adier
kującymi,
\ foim obowiązkiem, juko pre- tek 12 bm. o godz. 8 rano.
zowcgo, które powinno przy- „;_
niejszym z tych zagadnień, to go z .czasu ':i~żkich z~agań o·
nie~ć pewne_ odpr(,'żcnie w sy- zesa ministrów, jest zwrócenie l\Iimo iż slrnjk kolrjarzy zo- gigantyczne
dzieło odbudowy statm.ch sz~scI~ lat WOJ!ilnnych.
tuucji wcwnęlrzncj, do strajku si~ do Generalnej Federacji! st.al zakoi1czony, sytuac.ia nic
po straszli- ~ teJ wspoln~J walc" zasłuzyły
narodowego
a
życi
z kolei_ przystąpili pracownicy Pracy i zakomunikowanie jej, uległa raclyknlnc,j zmiunic. Dow0Jennym. , •.1ę .dobrze W?Jśka Rzec~ypo J?Ozniszczeniu
wytn
upaiistwowionych fruncuskich by ostrzegła klasę robotniczą magnjąc się howlcm podwyżki
Dzieło to zostało już podjęte z l1te1 „na lądz1lil, morzu 1 powie·
przed gto%:icym jej niebczpie- plac, g.rożą strajkiem pracownilinii kolejowych.
cy metra, zwh}zku górnikow, enlilrgią i entuzjazmem tak bar- trzu •
Strajk rozpoczęty w Paryżu, czct'isl \\'em".
W zakończeniu Prezydent zaZwiązek kolcj.arzy w o~ło- pracownicy portowi, pracowni- dzo właśdwym narodowi polszybko ogarnął całą Fmncję.
pewnił ambasadora, że może liskiemu",
Ruch pa aic1'ski zost1ał całkowi· szonym. komunikacie slw1cr- cy wielkich domów towarowych
Ufam, że w okr!iłsie trwania czyć na poparcie całego naro·
cie wst~·zy!nany kursowały t~l- dzał, iż gotow~· jest każdej i Lp. Istnieje również moZlimisji uda mi się przyczy- du polakjcgo w 1w1aj pro.cy.
mojej
ko poc1qs,1, towar?wc~ dow?ir,ą- chwili prowaclzic pertraktacje wość wybuchu strajku związ
ce zyw1'l.osc do wielkich miast. w sprawie strajkujących kole- ku pracowników państwowych,
Noty W. Brytanii i St Ziedn.
związku z 1•ozpoczętym Ij,a ny. Związek podkreślał, iż 1 liczącego około miliona człon
slrajkiem kolejowymi sytuacja mimo sh1ajkt1 czyni wysiłki by Ików.
do rzqdu węgierskiego
transportowa wygląl ala kataNowy rząd węgierski w dalszym skicmu orat pnewodniczącemu So•
strofalnie. ..Minister marynarki
Komi1ji Kontrolnej. gen.
ciągu prowadzi energiczne śledztwo juszniczej
USA
propozycii
i
Anglii
o
Bevin
handlowej podał, iż porty franw !prawie m!ób nm1euanych w ~pi Swirldowow1.
Noty domagają się zbadania węgier·
cuskie ulegają zakorkowaniu. 7 Na śniadaniu, wydanym przez Sto·
Nawiąr.ując do przemówienia Mar- !kU B1tli Kovacsa.
Gkiej !ytuacji politycznej przet kotni•
statków zdążających do Le Ha- warzyszenie Prasy Zagranicznej w shalla, który mówi•ł o pomocy gospo•
Z zeznt1.n aresttownnych orai: l'l
wiel•
1 złotoną z ptz11dstawicleli
vre, skierowano do innych por- L'ondynie na cześć mln. Bevina, an· darcuj USA dla Europy, byle tylko ujawnionych mntcrialów przez rząd sjq
lrn:h mocarstw.
organ1zo•
~pisek
iż
wynika
wett1ienki
amerykmiz
tów, 7 statków
gielski min. spraw zagr. wygłosił dłuż· Europa eorganizowala się gospod~r
Anglia i Ameryka &toją w tym wydotychczaso- padku przy prawio, gdyż Węgry, jako
skim węglem z braku węglarek sze przemówieoie.
czo, min. Bevin wyraził uznanie dla wali tylko członkowie
_
wej partii w1ększoścł, tj. Drobnych
państwo biorące udział w wojnie po
stoi bezczynnie z pol'cie Cher- Mirr: Bevin w swoim przemówieniu tej propozycji.
Rolników.
Niemiec, podlegają Sojusznistronie
bourg, wkrótce zuś ma przybyć twalczał oblegające pogłoski, iż W.
,,Postanowiliśmy - mówit Bevirt Rozwój sytuacji na Węgrzech moc- czej Komisji Kootrolnej, której zada8 innych statków muerykaii~ Brytania po ostatniej wojnie !ra~1 ,.we naradtić się z Francją i lnllymi p1ul• uo zac:tyna niepokoić rządy W, Bry- niem jest kontrolowanie :rnbowiązań,
skich. ~V Marsylii ptzeszło ·1 mocarstwowe stanowisko i coraz bar- stwami europejskimi, w jaki sposób tanii i St. Zjednoczonych. Nic więc przyjętych przez Węgry. Jednym z
któl'zy dtieJ schodtl cło roll. dru~;Jtz~dnego najlepiej wykorzystać propozycję anie· dziwnego, że przedstawiciele tych zobowiązań jest, że Węgry będą rzą
podtóż11ych,
tysiące
pl'zybyli z północnej Afryki, mocarstwa. Uzasadniając nicścbłnsć rykańską. Problemy światowe nie państw wręczyli noty rządowi wę~ier• dzone przet rząd demokratyczny.
Dalekiego \Vschodu i Państw tych wiadomości, ruin. Bevih p::iwteograniczają się tylko dó Europy. Sprawa kontroli atomowei ruszyła z mieisca
arabskich, 11ie tnożc si~ stumtt1d dtiał: „Byltśmy zawsze pierwsi na Istnieje
olbrzymi problem wymu.ny
wydostać z powodu . btnlrn placu boju I ostatni, którzy !!o op•J· międr:y Półkulą Zachodnią i resztą
Po rocznych przeszło debatach nad ·my ko oświadczył, iż rząd radziecki
środków truusportowych. Tuk- s!czali. Dlat1?go te:l nie bylismy w świata. Podczas gdy pierwazym i n~j- powoło.mem do ży.cia Międzynarodo- gotów j.est przyjąć w całej rozc1ągłowej Komisji Kontroli energii atomowej, scl zasadę k0t.1lroll energii atomowej,
żc w przemyśle daje s.i~ już zn· stanie utrzyma~ naszego !!o~podarcze·
bardtiej naglącym zagadniCmiem ' jest wydaje ~!ę, iii. „lekka bombka atomo· uzaletn!ając to od tworzenia Między·
Jednakstapowiska.
finansowego
l
!!o
uwaiyć 1:1kutki strajku.
narodowej Komisji Kontroli i od zaodbudowa Europy, należy rów111uii wa" ruuyła z miejsca.
ie, jeżeli ktokolwiek na świecie uw:imiędzynarodowej,
Debaty rozbijały się ałówt'lie o !1i11- warc1a konwencji
przewidzieó plan llZQfUy obejmują~y
\V czterech fabrykach metata, że W. Brytania „jest wyl.01\ćlo zwiększenie produkcji i wymianę han• możność
1tanow1'k~ która wyjęła by spod prawa bombę
u1&o~nienla.
lurgicznych wstrzymuno prac~,
dwóch olbrzymow, tJ. St. Zjedn. 1 atomową i inne bronie masowego zni·
. . „
na''. pros:zę, .teby sobie tt> W}IJ!l'>W:t·
gdyż wygnsły piece z powodu
1 ZSRH. Dotychctnsowe projekly ZSRR szc11:enia.
dlowi\ na całym 'w 1 e~1e.
dował."
braku koksu. Dol i przy ujściu
„ _ napotykały na sprteciwy różnych de- Delegat ameryka1iski po posiodu•
• le~acji, ta$iadających w Koini1ji Ato· niu komisji powiedział, iż „propozycja
Loary i zakłady lotnicze w
mowej przy Radzie Bezpiaczeństwa, radziecka jest zachi;cająca i stanowi
Snint Nuznirc prucują tylko
dopiero ostatnie projekty spotkały się poważny postęp w kierunku ewenROZPOWSZF.CHNIAJCtE
I
CZYTAJClE
nie
cz~~ciowo, gdyż robotnicy
tualno!!o porozumienia". Delagnol in·
z gło!am1 przychylnymi.
dojechać do miejsca
mogą
Na ostatrtim posledtertiu komisji nych państw wypowiadali si• w spo•
pracy.
„CHŁOPSKI SZ'l'ANDAR" eneraii atomowej delegat ZSRR Gro· sób podobny.
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z1wl.-11 1 ie mi:ystlro w porz<1tllcu. Ofwlo
3-ciej liad ra11em 1 dal ię sly1Jzcć huk ogromny, 11otę:iny. Kłąb d mzi t yttrzelil
w przcst1l'Orza. .Ui11y 1wdłoi.0110 o 2 Irm
od jej zab11do11'(11t i ternz Jf'(lj<'clwl 11ociqg,
11astą[lila eks11.lozja. Niezadługo pri;ytl'lóhł
się do domn jej syn, zmęczony, 111rnla11y
ziemiq, przemoczony rosq. ''" plec(lch
dżwigal shrzynię zawieraj<(Cl( sprzęt mi·
11ershi.

Ledwo zdqżył shzy11ię :ndec a

plecó1t• 1 poslaH'ił nmi kosz z ziemniakami,
uldadł się 1w poslanin i z"snął. Matlrn
zajęła się 11orcmnym obrz<1dhiern. Korciło
ją pobiec Im tl'ylcopom lwlejou:ym, ale
obrzqde!. rozpoczęła, więc go [r01iczyła1
·wgadujqc do siebie:

- Cóż tlL robić? Na ucieczlcę cl111 cliło·:
polca jui. :1a pó:i110. - Nie ma <:i1'\lt do
Mę:iou·i ::mwiq:rnfo #(fott•e, 1
strac<'nia. Że 11iby chory. Clrlopalra 11r:.iyl.-ryfo ga.lga•
nami, w nogach postawiIn d:iie:ir: r; 11111/,·111
i<'go buty i ubranie wrzuciltr 1ln rlil •lw
wego pi1•ca 1 a sl.·rzpiię przys;rpafo olJierzynami.
Po chwili szwaby n•cl1oclaily rlo ~i<>11i . .Co rnbis;:; matlrn1 - Gdzie twm 11u;żczyŹ·
rti? R#ucali pyt<111iu. Zauwaiyli 1111::i111 co
mu jest, gdzie jego buty? ilfatlc·i 1med;;ii!1la
co to znaczy, chcieli się 11rz,>/.-1.nm~, czj
nie uwalane tv ziemi. Matka nie 11rzerywajqc roboty, odpowiedziufo. -·- }1!st u:
dotmt tylho z mężem chorym i 1:ód~ą, ldó•
ra pasie krowy - lmte dzieci mti tt:z robotach w Rzeszy. Niemcy porutglątlnli
śię, obeszli dokoła podwórze i po.~::zll det·
lej.
N adszed.ł role 1944. We wsi nie [,yl.J
t:mi jednego c:.iloivielca poza orgt111i!ll111~ją.
Na początlcu lipca Niemty ściąg11r,li woj·

A dobrze wam tal~, dnmie zatracone!
1\ldzir.c:ma była swemu clllopalroici, że
choć tyle psubrato1n clolmc;;ył. Wyjraala
i;a chałupę, dla lep:izego widolm wdrapała
się 11a węgły chałupy, ujrzała cal/dcm
wyrninie slc1ttlri roboty. - Pociqg wnm·
lrowal .,ię z szyn na pole, lokomotywa za„
ska zta Buga, i uiyli je po tej stronie do
ryła się w 11Siemię dymiąc i sa11iqc, t)'llw
z rraśzct fJattyzantką. Vder~yh IW
l.-01lcowe ·1rngony jeszcze stały. Koło roz- 1talki
lasy. Pałill n·sie, aresztowali l1·ct'6de{!o, Jao
walonel{o - pocicw1 lrręcili się niemcy.
im ~ią dal złapać. Wiadomo było, .ie 111u~ Ol Wściekają sir, 1w1bmty 1 dt1g11dy- $zą ztcie/1·a~ 1 bo ltapór Wojsie .~u:l'icc.likli
waln se matl1'!h - Nie pl'ftt/ho, nie 111•ąJ. us111vnł ich Tm :mclwdou>i.
Iw go pod11iosq.
Matlca tt'iccl~inla, ie w lesie 1 li'tdl'.Y cal
Mialn stawia<' foirulmde na st6f, 1•J lyrn 10 lipca był pod obstl'zaforn niemi1•eldch,
ujrzala t rzec li sz1rnht!w, dąŻqC) 1·h 11a satnolotów ztwjd11je się odd;aial jej syna.,
K._a~tl.a 6_~lt1i~j$~f.& d~J'łQSICja tą,itJ<J/a J~q_!l
f~l'zeluj J>.l'ZCŻ zuożct Im cl1al11 Ji.Oln~
-

•

niq nogi. Myśli rties/ome w glo1l'ie niąci
drugiego
ły, wyu:olujqc obrazy jeden od
straszniejsze.
A tu na polach sl01lce wyzłacało i.ni•
trzeba było żąć jęczmi1>1i, wi<tc żę
tt'a ła. W te ż11iil'a nrntlw chriafa <tię ~cmrtc ić
1v robocie, męczyła się do ostatniego wló·
~·11u, by Slflpić wzerażajqrą

tt:fnbrrt!.nię.

Wspomina, Jak na nowy rok urodt/lJ
jej się córka. Oboje z mężem radowali
się nietmiernie. Po urodzeniu dnt~iej
cót-ki była bardzo chora, długo lezala
w łóżku, myślała ie iycia wyrzec się
przyjdzie. Dopóki d-zieci byly młodsze
to brała je na ple'y i niosła. w po·

le, bala się z ldmlwlwieh zostawiać. --Su11ie się obraz .ta obrazem. NngromaJzila

ich calą senną izbę. - Oto zdaje się,
ie słyszy jak ongiś, kiedy to ta, która

siedzi na Majdanfm spadła z drabiny. łir·
miąc nogę. - Prat1iem wtedy liyla za}ą
ta. Nie wiedząc co poczqć, przywiq1wla
sobie d1Jieclw placl1tą na pleeach i g11ala
wśród lffzylw dziec/w do leA·m·za,
Dopiero pod miastem 11świ.1do111ila ~o·
bie, i;e jest bo~O iJ gołą efo1cą l /.Jt'Z iJftiz~
ki <t jtJj zgr:ielm<t kosrmla rnit dzitll'y ria
ludzie imirzyli 1w
plecach. - Pamiąta,
nią jale 11a u·uriatl„ę„. to nie trninl'. O:;i1>1.
ho e;ostalo tv szpitaltt i noga ~ią zrosła.

ze

Ocknęła

S{ę.

Była

dąn~~§J,9no. 1v_{i,tce, że p__o.

noc.

f ilrncji

wielu rannych i .:.1f.1itych.
było
Niemcy 1r ·cof"łi się myśląc, że .J.9 reszty
w ·mamotculi partyzantów. Miał :·i1; •;dbyc
pogrzeb w lesie, Matka poszła.
- W głębolcim lesie na polanie osi.11n11aście odhytych ustawiono tn!rnie11. :;ami mlodti chłopcy. Niektór:ty mieli rarty
w gloiM.ch, ill11ym ii:yrwało czą~.; r•!C'1' i
lufJ brzucha zaś tv tl'zech t1·111nnnch Ida·
ly tylko strzępy matczp111ego lwr:hrinici, - Na leśnej poltmie w każdą ll'ltlttttę
wsi11lrnly czyjeś łzy.
Matka swego syna nic z11alazh mimo, ::e
dwa dni po lesie szulrnla. - T1 zeba /,;.·Io
wrncać do domu, by dzielić z 1.-.i:-dą .~?11,,
tą mąl.:ę wyczelriwania - a roboty !1yl o•
grom na matczyne, .mdlejące r~i:c.
- Dale/ro aa dornem tv po{hiP1121w1 rnbocie, tkwiło jesoscze troje jej dzieci. Już
miesiąc minqł a wieści od nich nie miała.

To wszystko raótem ·

bezmiar

zcttl':::ymyn·aln 111·zy sobie

w

tr1111'11 11 Mfł!

11tfdolr:ż11ą slurość. ·wallcę roz111~·;11l,1

jo/w

0Tfon iqzeh. a obowiqzeh ja/; .~e11r ::yr:i11„.- -·
Jedna z wielu - prósfa, serdeczna spraco·
wana, odcform przyjaciólfw, 11ie żądająca
1

Ranl<iem dla $iebie

o_stat11iei P..ą~~·

stanowiło

'
matczynej udr~lci,
Takich jak ta i 1e1 podobnych mate/~
były tysiące. Matlca ta jetl11L1 • 1t·i·•lti ,tit!
11odcim1la 11a11t skrzydeł sn•yrn .::alc~r11. 11ie

~la!l~t

dzfr~hczymtych

= rhlofl}~ą.

11!).rtd ,•.i1.!tl. ·-
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ców. Przywiezieni są oni prze- I
Uczczeni ś. p. Marszałka Rataia
ważnie z Niemiec, uczą sir. o21 czerwca 1947 r. I i akademiach.
dniu
Vv
ślusarstwa,
becnie rzemiosła,
Do Komitetu Uczczenia ~. p.
szewstwa, ogrodnictwa, pie- przypada siódnin rncznica mi;·
karstwa, mają również moż- cze11skiej śmierci w Palmirach Marszałka Rataja wchodzą: S.
rmmiiilllPftllliOiii~·*ii!iiliBiJWEiiiii'i:imlmlavmz;111191;rmalll!ililiili!:l!liil!l!l!lliillll1PS! ność zdobywania wiadomości ś. p. l\Larszałka .Macieja Rataja. Araszkie~wicz, S. Bańczyk, A.
V\T związku z tą rocznicą, Bogusławski, W. Bryja, M.
w zakresie szkoły powszechnej. Część z nich jest sądownie Komitet Uczczenia Pamięci ś.p. Frelek, V\T. Giełżyński, S. I~or
Z Clziedziny szkolnictwa
skazan.a zJ. różne lłl-'Zest~p~ Marszałka Rataja zawiadamia, lJoilski, Lejwoda, S. Osiecki, G.
stwa, głównie ~a kradzież, to- i że w niedzielę 22 czerwca rb., Osicjowa, J. świrski, P. Typiak,
STAN SZKCit 1N 1·~)\Vmtm poszerzeniu obiektu internat stała ona tu skierowana. przez I o godz: 9-ej rano, odbędą się S. Wójcik i Z. Idziak.
pomieści 250 ~sób. Sulc ~y Kur?torlum na podstawie wy- naboże11stwa za duszę ś. p.
.LWoWfK
Prezydium Komitetu stanokładowc w mcdalcko położo- rokow sqdowych.
Marszałka, m. ln. w kościołach: wią: p.rzewodnicząty _ S. 0Jednym z najważniejszych nym gimnozjum pomieszcz(l
a) Zbawici'.'la w vVarszawie, siecki, z-ca przewodniczącego
zadań, jakie mamy do wyko- naturalnie znacznie więcej o- A. Bogusławski, skarbnikb) w Bazylice na Pradze i
nania w odbudowującym sie sób. Koszt odbudowy Szkoły
c) w kościele parafialnym w '\V. Bryja, sekretarz-Z. Idz',1.k.
STUDNIOWA WYSTAWA
państwie, jest zwif:kszenie ilo~ RepolonizCicyjnej wyniesie 13
Palmirach.
WE WROCŁAWIU
Komitet opracowuje szereg
Po niahoże11stwie w \Varszaści szkół i podniesienie ich po- !Tii~. z~. Otwarcie jej nastąpi w
wie odbędzie się 0 godz. 11 min: projektów uczczenia pamięci
ziomu naukowego. Należało Jesieni br. Ogółem w powiecie
przede wszystkim pomyśleć 0 opolskim ze spalonych 54 szkół W ro'ku przyszłym w dniu święta 30 akademia poświęcona pa- ś. p. l\Iarszałka 1\Iacieja Rataj,a,
oddanych be.dzie 12 do uz·yt- Zwycięstwa 9 maja zostanie uroczyś- mięci ś. p. Marszałka Rataja w a m. in. wybudowanie pomnik
·
·
cie otwarta we Wrocławiu ,..-ielka
.zorgamzowantu Sz ół pow· I- ku we wrześniu br.
h b ra k Wie
'
Wystawa. Ziem Odzyskanych polączo- sali konferencyjnej PSL przy Im-sarkofagu na grobie w PalSZ eCh nyc h , kt oryc
mirach, wydanie 11mnii;-tni~ów.
na z wyalawą historyczną i masowym Al. .Tc.rozQlimskich 85.
ki odczuwało się w najpie rw~
zjazdem Polonii zagranicznej. WystaZAKtAD POPRAWC.l li
szym okresie po wyzwoleniu.
\V związku z tym Komitet
Paltniw
nnbożei'1stwie
Po
wa ta da obraz n·aszego dorobku .na
Ziemiach Odzyskanyc.h w zakresie rach, Komitet złożv wieniec na zwraca się z ·prośln! do społe
W GRODKOWIE
W chwili obecnej na Doll!o.s~od11rczym. .Punktem ce.ntral°:~ grohie ś. p. l\Iarsz~łka Maciej1a czeństwa o składanie ofiar na
nym Slqsku stan szkół przedI te1 imprezy będzie „Hala Tys1ąclec1a ' Ratuja.
wspomniane akty uczczenia ś.
. e~ . .
Grodkowi
.
stawia jP cor . I . . l
e m1 ;,Cl SI~ a- Ibudowla posiadaja,ca najwi4kszą na
.
a_z ~ple], ecz me
'<
•
p. Mur załka Rataja. Ofiur) IKlpowyi.szym,
o
Znwiuuamiaj<!C
całkiem pomyslnle. Dln przy~ kład Wychowawczo - Popraw- świecie kopułę. Nad urządzeniem wykładu podamy kilka informa- czy. Przebywa w nim obecnie stawy historycznej pracuje już grupa Komitct Uczczenia ś. p. l\I.ar-1 leży składać, bądź ptzeM. lać do
cji dofycz.4cych 5zkolnicfwtt na : 40 wychowanków, chłopców uczonych historyków pod kierownic- szalka Rataja prosi przyjaciół, kasy Naczelnego Komitetu Vy~
profesorów Uniwersytetu we
kon,awczego PSL w \Varszawie
' k · W w wie ku o d 14 - 2 O la t , po- twem
· t U Lwowe
· pow1a
t ereme
Wrocławiu. Wystawa trwać będzie współpracowników i sympaty~
maju br. powiat lwówecki po- chodzących z róźnych stron 100 dni. w tym czasie odbędą się we ków Marszałka o wzic:,cie licz- przy ul. AL Jerozolimskie 85~
siadał 55 szkół. Spośród nich, Polski, pozbawionych rodzi- Wrocławiu krajowe kon•gresy i zjazdy. nego udziału w nabożeństwach na rachunek Komitetu.
tylko 4 budynki znajdowały-----------------
si~ w stanie niezadawalajq·
Stosowana obecnie politylrn :wgranic:ma i wewnętrzn«, spothaUW AGI O SPRAWACH MIĘDZYNARODOWYCH
cym. Ilość dzieci uczt:szczajq·
na ostct111i1n zjeździe delegatów Partii Pracy, z ostrymi atasię
lr,
4500,
cych do szkoły wynosiła
lrnmi lwrnunizujqcych członków partii, którzy zar'zucali Bevi11owi,
są to dzieci przeważnie repaKurs polityki W. Brytanii
ii stosuje politykę konserwatystów i zapt·zedaje Anglię St. Zjedtriowane zza Buga, mówiące
1wczonym. Bevin jednakże z tych zapasów wyszedł zwycięslro, uzyźle po polsku, które w ohc·
Obca jet:t Anglii mlodzie1icza zachłanność i pośpiech, zrywania skujqc poparcie Zjazdu, a tym sam~'m spoleczeiistwa angielslciego.
sie wojny do szkoły nie uczeniedojrzalych owoców socjalnych, czy politycznych, cechująca na- Zakusy na zmirmę polityki zagraniczuej w w. Brytanii, w dal.,;.;ym
•
szczały.
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Niez.adawalający. jest jednak
stan bibliotek, książek i pomo-

cy szkolnych; na dwoje dzieci
wypada przeciętnie jedna książ
ka. Wyposaż·enie szkół w urzą
dzenia higieniczno - sanitarne
jest niewystarczające. Niewysta'rcz.ftjąca jest również i ilość
nauczycieli zatrudnionych w
p,owiecie, przy tym część ićh
to siły niewykwalifikowane.
Nauczycielstwo w dodatku nie
spotyka się z życzliwością i
zrozumieniem swej pracy ze
strony 5amorządu terytoria!·
n ego,
Specjalnym <>środkiem szkol
nym Jest w powiecie Lwówek
gdzie
Miłosna,
miasteczko
.znajdują się prócz· przedszkoli
Gimnazjum Ogólnokształcące,
Liceum Pedagogiczne i Setninarium Wychowawczyń Przed
szkoli. Ponadto w powiecie ista
nieją jeszcze gimnazja - jedne
handlowe, drugie ogó1nokształ
cace, trzecie dla dorosłych.
Je"śll chodzi o stkolnictwo rol·
nicze to zorganlz.owano trzy
szkoły rolnicze; w Radososzczy, w Górze i Gimnazjum Ho·
dowlune dla d01•o;łych we ·wie~
ni u.
Jednym słowem w powiecie
lwóweckim wiele jeszcze jesi
do zrobienia, aby stet1 sl!kol·
nictwa był całkiem zadawalo:
jący.

SZKOtA REPOLONIZAf. J' TA
W OPOLU

Na opolszczyźnie zarejcsirowano 900 fakiej młodzioty, z
tych .300 osób nadaje się do
szkół średnich ,reszta do szkół
:tawodowych. Dtiś szkoła
już

uo·

P.rzeprowadzeniu

'"głoszeń.

tudy ~uropejskie, . które w lwnsel~wencji_ niejednoltrotni_e ci.ę~k~ ciągu nie cieszą się poklaskiem.
Jak wid.zimy, droga ewolucjonizmu angielskiego wydaje się
choru1ą na rozstro1e gosrodarcze i ustro!owe, gdy Anglia dzręl~i
,
powoli~e"f!u wprowadza~IU. zd~bY.'zy ~oqalnych ~i:ogil _ewolucyr być prosta.
Ciężar walki ideologicznej o panowaniu nad fo:iate1n, po:..mta„
ną W ~ycze, :nogła_ ostac szę ~ze ]~~nef bur~~ ~zte]OW<!J..
N1.e mozemy 1ednak powiedz1ec, by dz1s1e1sza pozyc}<L Anglu . wiła 1w mocnych przemysłowo i bogatych finansowa barkach St.
należał~ d~ n_ajsilniejszych, lub obce jej były lclopaty, z którymi ljedn., n!e. zagra~ającycli. na ra_~ie naf?zuls_zym punktom stratelJorylw1ą się inne narody.
1g1.cznym i 1deolog1c:mym interesow angielslach.
Sama zaś, w międzyczasie postanowiła podźwignąć swój prze.
Zaobserwujmy, z malymi podcieniami sytuacji ogólnej, jak
powojenna Anglia stara się rozwi~zać problemy dotyczące pali· mysł, gospcdarlrę rolną, usprawnić handel, odzyskać rynlri zbyiit,
, by po wypełnieni.u . tych zadań, utrzymać dawne swe stanowisko.
.
•
tyki żagranicznet i wewnętrznej.
Koniec wojny. Przed rządem stm;ęly zagadnienia: międzyna
rudowe konferencje w sprawie pokonanych Nieniicc i Japonii, wyTło
1.ciqzanie si(f, z powziętych zobowiąz111i w stosunlm do hajów olmPrzed kilim {ygodniumi doszło we Francji do zerwa11ia wspól~
powanych; sprawy hajów zamorskich i polityhi lwlonialnej, oraz
·wewnętrzna sytliacja gospodarcza z przeobrażeniami ustrojowymi pracy socjalistów z kornimistami na tle nieporozumień wcwnętrz·
no-politycznych. Komuniści dą.żyli do podwyżki płac urzędniczych
i powołaniem nowego rzqdu.
Pierwsza powojenna 1-wnferencja w Poczdamie z udziałem i robotniczych; natomiast socjaliści i mch chrześcijmisl.:o-społecz
C1mrchi.lla a póź1tiej jego następcy Atllee, jest zwiastunem zmiany• ny, nic m~wiqc jui o [Jal'liach praieego skrzydfo, nie chcieli się
angielskiego kursu polityld zagranicznej. Sławna Karta Atlantyclca, 110 podwyżlcę picie zgodzić, gdyż groziłoby to zaclm·ianiem budżetu
pozostała papierowym alrtem politycznym. W aiiarę rozwoju wy- i podważeniem fundamentów, na jakich się opiera walllta francuslca •
tych w_ar.i'.n!wch pre~yden.t. Republiki .Francuslciej Auriol ,
padków, Anglia ,ętaje się ore,,downic:ską Niemcó 1c;, Realni politycy
angielscy, stąpają ttvardo po gruncie powojemr!'go układu sil, Dal- fl?tv~erzyt soc1alrsc1e Ramad1er m1s1ę utworzema rządzi bez komu.
111stolt'.
sze pr;:;eobraienia szły szybkimi lrrolwmi.
Rzc1d Ramadtet opieta się na socj~list~ch,, na chrześciiańskoNastqpily wybor~·· Dla wielu polityków ellropej.~kich, nie do
pomyślenia by/by fakt, iż premier kończ~cy , 2wycięsko wojnę, spo!ecznyrn ruchu, zwanyni. mchem ~·ezmbhlransko-ludowym i na
dy.spot1uj<JCY calym aparatem gospodarczym i wojennym kraju, wmarlr~u·~mych ugrupowam~ch prawi.cowych.
N(llP~orw ~nalo grup~i robotmc:ie 1rn.czqly strajlrować, a po
mógłby zrzzygnować z władzy, na rzecz ludzi o odmiennych prze.
pr_zerwanrn ~trcl}lm p:zez .n~o doszło do .P<nvszechnego strajku lwkonaniach politycznych.
crqgu_ długich ~n~ z~marlo ż~ci_e gospodarcze we F'mncji.
Churchill jednalr ptzegral i llSfąpil. Do 1dadzy doszli socjali- lei.arzy._
.fri, M swoim programem gosvoclarczpn i politycznym. Stalo i;iq to Muno, ~c ządan~a urzędmlwu! i robotmlww podwyżki plac są slzrnzdrogq zwykłych, ne:rmalnie przepr01cadzo11ych wolnych wyboró1.v, ne, to iednah me można uważać, :le strajlri we Francji mają podloJllkich set ki było w Anglii. Głos oby1rntrlci angiels!~iego jest rzeczą :le tylko gospodarcze związa.ne z tyrni żądaniami. Przeciwnie uważarny. że s.trajlri mają chal'ali:ter w pierwszym rzędŻie polityczny.
.@iętą i 1/eqd11j<{Cą o życiu Anglii ,
. Odnos,ż się wrażen_że, ~e częściowo. uwzgl%dnia ż~dania strajCo prawda, abywatel Jngielski ódpfoc.1 politykom tym samym
;:,m1frmirrn. Wie, ii 11aj1ra.:.11h•jsz<1 troshą rz11Ju, br>z 1v:tględ11 11a je- lczą<1c?"'~1 • 1 ak zo,ętctł .z~1kw 1 dow~my srr~1lc kole1ar~y, piekarzy, pra•
{W .~ldud polżtycz11y, 7>ędzie o/Jrcna intel'NÓW Anglii i jej rnies::lrn1i~ c?wmlruw e.lelrt1:01!'m i gazow1~1, Trntlnv warwtlct poirojeruwgo ży
rów. Nit• wirtc dzi11111ego, :ii> .~ocjallści [W doj.~óu do władzy, obar- c.i~1 11'Ym?gaJ'.f o/wr ~d 1vs11ystlncl~ lclas społecz11ych; w3•111agają rzą
czeni spuścizną polityczl1<t swoich poprzedników, w dalszym ciągu clow, ?p1era1qcycli si~ na szcrolnch mrtsuch narodu, lctóry w wolI nych 1 swobodnj'th wyborach dalby wyraz swej woli.
i>:;;li µo linii u11gielslricj racji stanu.
T~rn, gdz~e r~qd nie op'.ern się 1u~ m~1sach. lu<lowych wslrutek
S::ilctlr bryi yjślriej polityki :rngrnnicznej nie zmfonil się, nic
ulegfo więc zmim1ict i postępowanie. W punktach mniej czułych, tego. ze pam~Je ru.ezgod,a między pal'tlamt polityc:.mymi, lnb tum,
l wrażlitt:ych dla całości impe1'ium, socjalista Bevin ~zcdł na ustęp· gd:z~e · r~qd il.te op!era szę ~~ rr:asacl~ ludowych i ic.h rzeczywistej
si wa. Natomiast punhty o ld11czou·yrn znaczenitt stralegicztiyn~, jale , wo~z, me mozę. byc har.mom1;ie1 wspoll?ra~y wszystkich ugrupowań
Grecja, Turcja i paz'tshva Bliskiego W schodu, pozostały tym, czym pol1ty~znych, me może byc prawdzzwq stabilizacji stosunków
.
urfy dla frni!dego frierr.·ll'.'li/ra ungiel!!/dej JIOlityki ZCLgl'artiCznej tj. W kl'aJU.
. Wanwfriern podstawowym_ nsp~lwjenia i stabiljzucji w każdym
.
nietylwlnym dlrt innych tabu.
Jednakje w postępolt'aniu socjali6tów, możlla było zaobser· kra1u1 1~aw1edzo11y1': ~rzez wo111ę, 7est przede wszystkim przeprotw~l::;eme woln~ch i ni~slcr.ępowan~'ch wyborów, a następnie powot1'0Wać pewn" ::miany.
Ciqżlw sytuacja gospodarcza Anglii, '.llrnusiła ją do ubiegania lanz.e rządu, l<toryby szę cieszył zaufaniem wszystkich ugrupowań
się o pożyczkę w Sł. Zjednoczonych, jako też, do Cótat większej politycznych i calego narodu. Bez spełnienia tych podstawowych warezygnacji na rzecz Ameryki z oddziały.wania polityc:;mego na inne timlców życie polityc;z;ne i gospodarcze w powojennych czas~ch bęDruga zmiana, to sprawa usamodzielnienia Indii. Liberalistyc:t.· d•ie doznawało silnych wstrząsów i zaburze1i, a nawet może zi;a.
11: socjali.ki. idqc po li11ii icolnościo1vych dąże{i llindui;otc, obdarza- leić się w Btmtie ttTzenia 1«m:olucyj11ego.
Tym trzecim., który może łrttwo shorzystać z zamic·.~zi>fr rvei;] ich nlepodlegfoś::lą., wląctając ich jednakże na zasadzie, statutu
tt:nętrz11ycl1, bądzie zapewne nie ugmpowanie demo!rrat\'czllc, ale
domi11ir.1l11ego, do 11 1spólttoty i art dów lłtyty]skich.
•
Po:. woli to A11glii na zmilrrtit:cie 1i 1lel1t hlq1otót1J, jak: dr1że1i f aszystcnt·slrie. czy reakcyjne.
Jeśli chodzi o Frn~cję, to :tamieszki i strajki, mogą. wyiść na
1tolno!ci~wycli,„ bojl:otu .gospoddrc..,e1?» pr:.ewr'otói~ socjalt~yc~,
zwolm~nie armil st~CJG1tll}l{<'y:cl1 w,Indrnc_h i.tp.,.a w~·nz1e zagroze111a do?re tylko generałowi de Gat1llowi. W szybkim tempie org„nilinpemm~ Bryry.Jsf„!cgo, unttte ~atisrw l~md1tslr~ch i t~lc sta~q przy zu/e .on nowy obóz, bardzo mało maj,]cy wspólnych cech z demo·
&olm lm1111 macierzystego. bromąc ws polnych znleresow krołe5tu•a, I haCJil· Powiedzmy iasl10i jest to obóz wrogi demokracji
St. l_ezli~rsk'
zak czy_nily_ to. Kanada7 Australia i iri,ne doniipia

stroikowe we Francii
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Pierw11za w Polsce Szkoła
Repolonizacyjna w~ 9polu
pr.Zez~aczon? jes.t 1gło.wme. ~I~
młodzteiy sląskteJ zeńsk1e1 i
męskiej w wieku od 16 - 25
lftt, Sz;koła ta mtt na celu otwortenle szerokich mozliwości
pracy t te.robku tym, którzy
pod uciskiem germanizacyj•
nym nie mogli uczyć si~ historii i języka polskiego.

siadQ

I

po·I
Po

remontu

i

•

CHŁOPSKI

Sir t.

ZAGADNIEN IA
K. NADOBNIK

Nr25

SZTANDAR

G O S·P O D A RC Z E

"''

==-

JUZ nie jest gra o wykazanie wartości poszcze·
~ólnych sektorów handlu, to nie jest rywaliza„
cja w interesie konsumenta - a to jest „gra

N•1ebezp•1eczne zakusy handlu PansłWowego

przynieść

1

do
jednej ale
bramki".
bitwa ta
musi
wyg.raną,
nie w I sensie
u:t<irowie..'lia
hall'·
dlu - a w sensie opanowania go przez sektor
państwowy.

W debacie sejmowej uad ustawą o nad· ' cież najpoważniejszym producentem artykułów sc1e nastąpiło wygranie bitwy - ale nie przez
Wniosek. Jeżeli ta zmiana modelu go~podarzwyczajnych pełnomocnictwach dla Rządu) przemy:słowych jest państwo, w ustawie zaś nie zwiększenie wydajności '. i rozmiarów produkcji, czego na odcinku handlu nie była celem prow zakresie walki z drożyzną. poseł Kazi- i ma żadnych ograniczeń przeciw podwyższeniu tylko przez zagarn i ęcie produkcji przez sektor je'ktodawcy - to nie widzę przyczyny, dlacze·
mierz Nadcbnik z klubu PSL wygłosił prze- cen w sektorze państwowym.
państwowy i jego władców. Kwestia zanikania go wszystkie przepisy ustawy nie miah: by być
mówienie, które podajemy poniżej:
Wręcz przeciwnie,
mówi s i ę, że Minister innych sektorów wobec uzależnienia ich od w zgodzie z art. 2 ustawy, przekazującym naPrzemysłu i Handlu może ustalać maksymalne przydziałów surowców i urządzeń potrzebnych dzór ogólny prezesowi Rady Ministrów, a ustaZgadzamy s i ę , że u!łława zmierzająca do ceny hurtowe i detaliczne na towary wytwa- do produkc;i przez sektor państwowy - jest lanie zasad polityki cen - Radzie M inistrów.
przeciwdziałania akcji spekulacyjnej handlu i · rzane przez przedsiębiorstwa państwowe . Wie- nieprawdopodobna
Tymczasem przepis tego artykułu jest iluzousun '. ęcia
rozpiętości
między
płacami
ro- my zaś, co wywołało w dużej mierze wzrost
ryczny, bowiem na podstawie art. 5 i 6 Minibotniczymi i pracowniczymi, a kosztami utrzy- cen dotychczas: podwyższenie cen na węg i el ,
DLA OBYWATELA
ster Przemysłu i Handlu otrzymał głos decy<iumania - jest konieczna.
żelazo, . transport itd.
„MINIMUM EGZYSTENCJI"
jący z mocy ustawy - · a ustawa nie przewiDocea iamy przede wszystkim zagadnienie naWprawdzie p. Minister Minc mówił o uchwa·
du;e w jaki sposób Prezes Rady Ministrów czr
leżytego wynagrodzenia za pracę . Należytego, le Rady Ministrów w sprawie stabil izacji cen
Jeżeli jeszcze dodamy do tego wytyczne po- nawet Rada M inistrów swą uchwałą mogłaby
t. zn . takiego, aby człowiek pracujący miał za- w sektorze państwowym i samorządowym, ale litylki podatkowej - przedstawione przez p. go tego głosu .pozbawić.
pewnione za·s pokojenie jego podstawowych po· uc!:iwała Ra-dy Ministrów ma mniejszy ciężaT Ministra Dietricha w jego artykule w „Rzeczy·
I dlatego widzimy kooieczność:
trzeb, tak gospodarczych, jak i duchowych.
gatunkowy, niż ustawa - zwłaszcza taka, któ- pospolitej", mówiące wyraźnie o tym, że pot. Powołania przez Prezesa Rady Ministrów
Nie · chodzi o to . by dochód spo~ ec i 'ly był ra tę uchwalę przekreśla . A tym gorzej, te datki mają na celu ujoicie całego dochodu spo· Głównej Komisji Cen przy Prezydium Rady Miwłaściwie rozdzielany i by w miarę wzrastania p Mic ister w swym przemówieniu przewidu- lecznego poza zapeWt1ionym minimum egzysten- nistrów dla ustalania wytycznych polityki cen
dochodu spałecznego, odpowiednio wzrastał i ie wyjątki, a mianowicie podwyższenie cen n a- cjn, dalej wieści o wprowadzeniu powszechnej i przedstawienia ich do !Iecyzji Rady Ministrów
dochód osobisty każdego członlka świata pracy. wozów sztucznych i biletów kolejowych.
karty żywnościowej i odzieżowej, która to mi- oraz do czuwania nad całokształtem działalnoWeźmy c!:ioćiailby scharakteryzowane w ar·
Wniosek. Jeżeli rząd ma naprawdę szczere nimum egzystencji określi, widzimy, że model ści komisji niższego rzędu.
tykule posła Kuryłow i cza zjawisko usuwania ze zamiary stabilizacji cen w sektorze państwo- gospodarczy w dużej mierze odbiegł od tego
2. Ustawowego ustalenia składu poszczególwzględów po litycznych z warsztatów produkcji wym i samorządowym, jeżeli ta sprawa, jak za- modelu, który był nakreślony w manifeście nych kom isji, tak, by interesy poszczególnych
często najwartościowszych pracowników i fa. pewniał p. min. Minc, jest w obecnym stanie PKWN, czy w późnie j szych oficjalnych enun- selktorów i gałęzi gospodarki narodowej jak i
chowców, lub niepowierzanie im placówek, od- możliwa do przeprowadzenia - na l eży odpo- cjacjach.
konsumentów były równomiernie reprezento·
powiednich dla ich zdolności i kwalifikacji za· wiedni przepis umieścić w ustawie.
Cz·łowiek prywatoy został, względnie zosta- wane.
wodowych.
I diale.go widzimy konieczność uzupełnienia je ograniczony w tej koncepcji' jedynie do po·
3. Wykonanie ustawy należy powierzyć
A za.stanówmy się nad zjawiskiem t. zw. wę~ ustawy poprawką, że ceny w sektorze państwo· rusza.nia ~i~ w obrębie pr~yznane.go m~ arbi- Prezesowi Rady Min istrów i Radzie Miaistrów,
drujących robotników czy pracowników, którzy wym i sam.orzą~owy~i._ me będą podn?szone, ~ra~me mm1mum. egzys~en~J1, - me m.oze my· która będzie miała prawo wy~awania ustawofigurują na listach płac zakładów, ale przy pra· oraz zobow1ąza1;11e Ministra Przemysłu 1 Han- si.ee .o P.~ywatnei. z.alezneJ ~ylko od ?1ego ~a· wo zastTZeżonych rozporządzen wykonawczych.
cy koledzy ich prawie n igdy nie widzą, !:>o ci <ilu do ogłoszoo1a do 1.VIII.47. ustalonych osta- p 1tahzacp ~ .postac.1 .zdoby~ 1 a dro~meJ chociaż:
Bez wprowadzenia tych poprawek, które pro·
wędru j ą po biurach partii, po wiecach, zajęci teczni!l cen .w sektorze . państwowym. . .
by własnosc1 czy JeJ powiększenia w postaci panujemy,. trudno się oprz.eć wrażeni~, że pro•
przy t. zw. pracach społecznych.
~y~o tak~e popraw~1 mogą całkow1~1e uspo- odbud?wy, czy rn~bu~owy wa~sztatu roln~go, ces dążenia do opanowama pr~ez pa?stwo ca~
Czy ich liczba w zakładzie nie zmniejsza prze- koić .~zerok1e masy, ze ustawa. p~wyzsza rze: nabycia kawałka z1,em1, nabycia .domku Jako lego życ.ia gosp?darczego, . ktorego sw!a<lkam1
ciętnej wydajności, przypadającej na każdego czy"'.1s~1e ma ~a .::.elu zapob1ezem~ "'.zrosto"'.'1 włas<1.ego m1~z·k~n. a, czy otwarcia własnego J byliśm,r JUŻ na .mnych . odcinkach, przenos.i s.1ę
rzeczywiście pracującego w danym zakładzi e? cen 1 ze za~ow1edz1a~e upo~szechmeme cenm- sklepik~ wzg , ~dn.1e warszta~u, trak~o"'.anego obecme na odcinek handlu, a. co za tym 1dz.1e,
Weżmy stosunek ilości robotników do pra-1 kó:W .w całei Polsce me będzie wymagało co ty- nawet Jako .z~Jęcte uboczne 1 zapewm~me do- j~st jeszcz~ jednym przyczynkiem ~o uzależnie:
cowników administracji w poszczególnych za- dz1en drukowania .nowych cenników, bo wte- datkowego zrodla dochodu za powiększoną ma człowieka od molocha - panstwa w roli
kładach produkcji. W porównaniu z przedwo· dy w k?szt.ach papieru zostałyby skonsumowa- pracę. A popieranie „uwłaszczania" szerokich konkurenta zjadającego wszystko po drodze.
je.1J1 ym wzrósł on znacznie na niekorzyść
ne zyski teJ ustawy.
mas było przec1ez postu~atem mode~u, ~ospo·
botników, nie mowiąc JUŻ 0 tym, że zakłady T e z a II.
.
.
.
,
.•
darc~ego, ust.a.loneg~ wspolnie, na ktory 1 n:'YŚ·
1 O ROLNICTWIE BEZ ROLNIKÓW
przy 0 wie le większym niż przed wojną apara'!stawa powyzsza me moze prowadz1c do my się zgodzili, bowiem był zgodny z naszą 1-decie pracowni1ków administracji _ mniej prod _ zmiany ustalonego modelu gospodarczego na olog i ą agrarną.
I T e z a III.
kują.
u odcinku handlu. O poziomie cen w poszczegól
Należy rolnictwu zapewnić wpływ na opla·
W •
. d
.
. d
b
nycb sektorach musi decydować czynnik bezKONKURENT - ARBITREM
calność produkcji.
1
0
1
ezmy wreszcie. yspropor~Je. mi ę zy g
a • slronny i nie można wprowadzać takich postaIdealnym dla nas modelem gospodarczym
nym . wynagrodzemem ~obotmk?w a wynagro- nowień, na podstawie których jeden z konkuTe odstępstwa od ustalonego modelu go~po- państwa jest taki, w którym z jednej strony sa101
dze\em pe'.sfne~u ad; ktra~yinego, zw~~k~za rentów byłby jednocześnie arb:trem.
l darczego były dlatego możliwe, że dotychczas modzielny chłop jest w pełni odpowiedzia!ny
k':" 1 ę sz~~~J
Y
~e tor::;, tacsze 1 ow~ „Na od.cinku prod.ukc1i ustawa o crncjonali.za- po.szc~ególn.i kierownicy ad~i nistracji a.bali 2.ct wyżywienie narodu, będąc j.ed~oc.ześnie w
~er~wn ow._
a;:ie . ynagrl zen alk'ą Pf ozor cJI i związana z mą ustawa o pop1eranm m1- głownie o interesy sektora panstwowego, Jego stanie oabyć potrzebne mu do zyc1a 1 gospoda·
me Jeszcze me b
razące, a e wsze .1e un,du- cjatywy prywatnej nakreś . iła modeł gospodar- sukcesy uważali za swoje sukcesy - a gdy rowania produkty przemysłowe i stanąć na od·
sze repi ezentacyJ?e•. dJsp~zycyine,, d.iet)', pre- czy, przewidujący podział na trzy sektory: pań- jednocześuie przyznano im prawo arbitrażu po- powiednim poziomie umysłowym, - a z . <iru·
mie, nagrody, zasnki u zi~ ane .dla .a: elity wg. stwowy, spółdzielczy i prywatny. Sektory te między interesami poszczególnych sektorów i giej strony robotnik bierze odpowiedzialność
s':"otoddego u~~n i. a powiększa1ą te dyspropor- wprawdzie dzisiaj istnieją, ale sektor państwo-\ gałięzi gospodarki - nic -dziwnego, że w myśl za produkcję przemysłową, pracując w warun·
CJe ar zo wy a me.
wy obejmuje przeszło 8-0 proc. produkcji prze· zasady „koszula b '. iższa ciału" i w myśl doktryn, kach, które pozwalają mu na należyte byto·
I dlategp przy zapewnieniu minimum egzy- mysi.owej o ile chodzi o jej wartość, a więcej które wyznaj ą j:i:ko podmurowanie teoretycz- wania.
ste!lcji robotnikowi równie ważne są dla nas jeszcze, jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych ne - rozstrzygali na korzyść sektora państwoDzis'ejsza rzeczywii~tość daleko odbiegła o~
stosunki panujące w produkcji, jak i stosunki robotników (według referenta budżetu na ko- J wego.
tego ideału. N ie mówię już o robotniku, któ·
panujące w obrocie handlowym.
misji przemysłowej i planu gospodarczego w roTo zjawisko spotęguje się jeszcze, jeżeli prze· ry faktycznie ma m:aimalny wpływ na ikształJeżeli panowie w ramach globalnych kosztów ku 1947 wartość produkcji przemysłowej jest pisy dzisiejszej ustawy nie zostaną zmieniooe . !owanie produkcji, bowiem wpływ rad zakłada·
produkcji, a co za tym idzie w ramach ceny oceniana na 12,5 miliarda złotych z 1937 r., Z jednej strony p. Minister Przemysłu i Han- wych czy związków zawodowych w.skutek ich
wyprot1ukowanego towaru w fabryce zmniej- przy cz ym produkcji państwowej na 9,8, spół- dlu wchodzi na pole bitwy o handel w barwach zbiurokratyzowania i upolitycznienia przedsta·
szycie koszty przez:
dzielczej 0,6 i prywatnej 2,063 miliarda; liczba handlu państwowego, w barwach PCH, Ezykuje wia się tak, jak to przedstawił p. poseł Kury·
1. Należyte wykorzystanie wszystkich fa- robotaików w 3.575 zakładach państwowych wy- s ' ę do obalenia hydry handlu prywatnego, od- łowicz w cytowanym już artykule. Z drugiej
chowców na właściwych miejscach,
nosi przeszło milion, w 11 .000 prywatnych 85 kładaj ąc na dalszy termia P.O wygranej potycz- strony chłop, nie mając wpływu na opłacalność
2. zaprzestanie opłacania ludzi w rzeczywi- tyisęcy).
ce bitwę z handlem spółdzielczym . Przy czym produkc ji, może być zredukowany do roli wystości nie pracu ; ących w warsztacie,
Stało się to z naruszemiem nawet ustawy o na- czaruje nas p. minister mirażem wysokich zy- robni1ka.
3. zmniejszel'.lie nadmiernego personelu ad- cjonalizac j.i - bowiem jej ~rzepisy odnoś?-ie ! sków,. s.ięg~jących .18 proc: netto ..Miraże.m .n ajOpłacalność produkcji rolniczej zależy od
minislr<icyjnego,
prze~azama p~z.emysłu
s.pozywczego, ~ w1_ęc t bardzt~J zniechęcającym d . ~ .wpr?wadzen1a han- mofoości nabycia potrzebnych artykułów, oraz
to tym samym, nie podnosząc ceny towarów, ml.ynow, gorze.ni, cukrowi:1 itd. sektorowi ~poi- dl~ panstwo"'.eg~'. Z drug1e1 .zas strony. ustaw~ należytej zap'laty za najcięższą pracę rolnika,
uzyskacia możność powiększen i a pracy robot- dzielczemu, .dotychczas me zostały„wykonan~ . da1e . mu moznosc dyktowan.1a w~runko':" . ŁeJ której nie liczy się na godziny i dniówki. W
mków rocujących rzeczywiście i z poświęce- W ten sposob na odcinku produkc)I rzeczyw1- walki, czy gry, a nawet sędz1owama w meJ. To tych wszystk ic!:i kwestiach chłop musi mieć
niem. Bitwa o należyty poziom bytowania kła- _
-, możność wypowiedzenia swego zdania. Musi
sy robotnicze j w tej mierze, w jakiej zależy on
I mieć możność wpływania na kształfowanie się
o<l o1g3t112acii produkcji - byna imniei nie jest
tych zagadnień ten , kto ma czuwać nad pro·
wygrana . Tym samym ci, którzy bi orą już odęgflOUJaC
dukcją rolniczą w państwie, tj. m inister rol·
p >wiedz a . riość za produkcję - bynajmniej nie
nictwa.
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kołek,

Tymczasem tak się -dzisiaj składa, że o rolnielwie chcą decydować ci, którzy , jak p. poseł
k
W t en spo.s O. b dodatkow
zasilimy I
wzrostu będziemy do n ! eńo przvwią. Zambrowski, odbudowę wsi ocen' a ' ą z samolo1
Czy pzedłożony projekt ustawy, zajmujący
.ą. .
.
o
•
J rę
.
5
tu, a tych, których czyni się chętnie. odpowie·
~ 1 ~ spra wą uzdrowienia obrotu handlowego, z1em1ę w azot 1 potas. Nte dawac . gno- \ zywah łodygę pomidora - słomą lub dz:alnymi za produkcję, nie dając im mofo„ści
un 1 emnż ! iw1a dalszy wzrost cen, lub przynaj- jówki za wiele , by posadzone pomidory szmatkami.
jej swobodnego kształtowani a - do głosu się
mł1 iej czy gwarantuje utrzymanie ich w pewnej zb tnio nie w bu'ały
. p
d ·
·d
· d
d nie dopuszcza.
rown „wadze? Naszym zdaniem - nie! Projekt
Y
. Y I. ·
.
rowa zimy pomt ory na Je en pę ,
·
Ta myśl przebiJ'a również w omawianeJ· usta1 wszys tk'le b oczne ł o d yg1· wycmamy.
w tei form :e, jaką ustaliła większość komisji, . Jak Pomidory
. .
. nieco Pod rosną
. nalezy
.
o.
b
·
k
k
k
wie. O wyznaczeniu cen maksymalnych na ar·
nie p1owadzi do roz~iązania . p~dstawo~ego .ce- Je o, sypa~ z1em1ą, opc_zy I powię - stawiamy na głównej łodydze
tylko tykuly spożywcze decyduje minister przemys'łu
l~ te. u~ u.wy, . 0 ktorym me.wił P mm. Mme, szac w miarę wzr-0stu rosimy· Kopco- kwiaty i liście. Obrywanie liści jest bar- i handlu bez udziału organizacj i rolniczych czy
tJ do usunięcia dysproporc1 1 między stałym wanie ma oóromne
znaczenie gdyż z cl
k dl'
Li·· · t b
·
t k'
ministra rolnictwa.
placami a stale ro s ną1:ymi kosztami utrzyma. 0 • •
.
• '
zo sz O iwe.
SC 1es
ow1em a Im
DHL
obsypane) cz~scl łodyg: pomidor wypu- 1 !>amym żywicielem rośliny jak korzeń,
Wniosek. Jeżeli powyższa ustawa nie jest
Aby projekt mógł to zadanie rozwiązać, musi szcza korzenie przybyszowe , a ponad~o pobiera on dwutlenek węgla z powie- pomyślana jako dalsze ograniczenie wpływu
uwzględni ć cztery tezy:
ziemia nachylona do słońca będzie su; trza.
roln ika na opłacalność P,.rodukcj i-należy przed
w i dzieć w ustawie odpowiedni udział zawo·
CARTE BLANCHE MIN. PRZEMYSLU
lepiej n~grzdewa~. iemt tę pod po~:b oraNie należy się obawiać, że przez ob- dowych organizacji rolniczych t ministra rolm1 n~. ezy osyc c~ęs o wzruszac Y u- cięcie bocznych pędów zmniejszymy nictw.a przy kEztaltowanm cen tak produktów
T e z a I.
.
.
łatw~c dost~p. powietrza:
plon. Byle tylko roślina miała odpowie. ,rolniczych, jak i interesują.cych wieś artykułów
Aby uniknąć -;- g~spodarczo .n1e~zasadn~~ne.Azeby m i ec dobre zbtory, .krzak p_o- dnią ilość pokarmów to na ńłówne' ło· przemysłowych.
5
go - podnoszenta się cen nałezy Je ustabthzo- midora mus! być pod stałą ptelęgnaC)ą.
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'
•
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I dlatego widz imy konieczaość wprowadzenia
wać na wszystkich odcinkach życia gospodar-1 p
· . ·
t ń d · t
b
d
dydze wyrosme nam bardzo duzo pięk- poprawek, przewidujących odpowiedni udział
.
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c:z:ego, lub przynliJmDleJ
opusc1c ty o ta 1e k 'd
k
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nyc poml orow.
ę z1emy
m:e 1 nie prze d <t aw1c1e
1 min istra rolnictwa.
ich wahania, które nic doprowadzą, do zwich·
az ego rza a .zag ą nąc I wycią~ 0 - tylko owoc duży, ale i wczesny.
Te z a IV.
nięcia całej rów11owagi gospodarcze).
czne pędy. Pomiędzy łodygą a kazdym '
.
•
Wymiar sprawiedliwości w przypadku prze Ceoy muszą być ustabilizowa~e na wszyst- liśc i em wyrasta nowa łodyga z liśćm i i
P-0m!d?ry często choru~~ ~a .tak zw. slępstw przewidzianych niniejszą ustawą nie
kich szczeb~~ch i~!1. ksztaltowa01a się, począw- kwiatami, a na niej znowu wyrastają zarazę z1emmaczan~ liscle i ł~dyga. może być pozostawiony swobodnemu uznaniu
szy od chwili wyJscia towaru od producenta, a d l
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· ·W t
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usycha a owoce gD'Ją Należy w lipcu I : organów orzekając~h i nie może naruszać kon.
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s k onczywszy na cenie,
orą ma zap acc
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k
k b d .
'
„ ł
. d
sierpnlU spryskać krzaki pomtdorow
s y ucy1ne1 zna y 1ednohtosc1 wymiaru
spra·
sument.
powany rza
ę zie s.ę ·rozwija az O
,
k
. . .
wiedJiwości. Kary muszą być stosowane do
1
1
Pro1ekt ~stawy z~wiera w tym wz~lędzi~ P~~ z imy. Zużyje ogromną ilość pokarmu na
% ro~h~orem Si~ego_ amien1a wakp· 1 rriestępców we wszystkich sektorach gospoważne luki. Ogranicza on wpra':"dz1e . moznosc budowę łodyg, ale nie będzie OW·Jcował, ~a: PaLk1 do pomido:ow co ro~u ?d a. d11rczych.
wahań cen, spowodowa.ną zJawrnk~m i . obrotu wzńlędnie wyda dużo małych owoców. zac 2 %~ roztworem smego kamienia.
Ustaw~ przewidując szerokie kompetencje
hand owego - ale me przew1duJe . za<inych
.s
.
.
.
,
·
dla Kom1sp Specjalnej do Walki z Nadużyciaśrodków przedw wzrostowi cen w ogole. Prze· ktore nie zdązą do1rze.c.
.
P-i. 1mi - catkowicie zmienia dotvchczasowv „h ••
z dro ż yz ną.
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rakter Komisji. Dotychczas Ko~isja Specjalna
I W oborach j stajniach należy również
na
podstawie art. 1 ustawy
z
dnia
16 listopada
porzą
„
,
1945 r. była powoi
na do „wykryw;rnia i ści- 1
,
ID
wy?etonowac podłogi, .h~ gnoiowk~
_n,e
gania" - a wi~c była or~anem dla przeprowa-'
wsiąkała w głąb. Rozc1enczona gno]ow.
dzeni~ d~chodzeń, wyposażooym zresztą, w' doPomiędzy sianokosami a żniwami jest w powietrze, nie wsiąkły w ziemię lub 1 ka jest doskonałym .nawozem na łąki.
datkowy srodek zapobiegawczy w postaci umie. .
.
l . .
1
J ·1·
. · ·
b
szczenia sprawcy w obozie pracy_ jeżeli jego n~ wsi kilka wni wo me1szyc~1. apob1e. wraz z wodą ?e popłyn~ły do rowow.
es i .na1az1e. me stać ~as na etonoprzebywanie na wolności zagrażało społeczeń- ghwy gospodarz wykorzystuie ten czas Bo wtedy zamiast wartosc10wego obor- wą gno1own ~ ę i betonowe podłogi w ostwu w Wf?~dk~ stwierdz~ne.go wstętu do pra- na uporządkowanie własnego obejścia nika, wywieziemy na pole resztki, z borach, użyjmy gliny, dbajmy oto by o~
~Y. lub mo~liwosci p~pełiuen i a dalszych nadu- gospodarskiego i naprawę· narzędzi i których rośliny nie wiele będą miały bornik był dobrze ubity, by kury w nim
zyc. Natomiast w mysi art. 10 ustawy: „w spr:il ·
b
d
d ·
. k
·
b ł ·b
ł ki
wach 0 przestępstwa ścigane przez komisję spe- spr~ę!u ro n1c~ego, ,°, po.t~m. g .Y ~a eJ- pozyt u._
.
me grze a y I y woaa go me wyp u •
cjalną orzekają sądy właściwego".
·
dą zn1wa, to az do po7,neJ 1es1ent me hęBadania naukowe wykazały, ze stra- wała.
Obecnie wg. ustawy o zwalczaniu drożyżny dzie czasu.
ty samego tylko azotu w oborniku źle
Nie trzeba iść w pole, wystarczy spoi·
komisja jest . nie tylko orga•:i.em dla przeprow:i·
Poprawiamy płoty, dachy, narzędzia przechowanym na gnojowni, licząc od rzeć na gnojownik, aby z góry powie~ze:iia dochod.zęii! ali; ~ównież zaimuje się wy· rolnicze, wozy, uprząż i t. p. Ale oprócz jednej krowy na rok - wynoszą mniej dzieć i'akie dany rolnik ·ma urodza1·e.
miarem sprawiedliwosci, orzeka sama, ma kom- t h d b'
·
b'
d
·
·t 1
2
k' ·
petencje k:l.rania. Może wymierzać karę grzyw- yc.
ro Jazgow, ro .1my w gospo ar· w1ęce1 ~ e co metry sa1etry c h'l"
1.1JS. 1eJ. Gnój dla mieszczttcha może bvć czymś
ny, może zamienić karę grzywny na obóz pra- stw1e pewne ulepszenia - naprzykład Są to Więc straty ogromne. P1emądz obrzydliwem, dla rolnika m11~i być 1Jn
cy, który w ten sposób nabiera również c.:i~- 1 budujemy wzorowy gnojownik.
_
włożony w wybudowan'ą gnojownię wró· źródłem bogactwa i dobróbytu.
~akteru kary,. tracąc. dotychczasowe znaczenie
Przechowywanie bowiem obornika, w ci się nam bardzo szybko,
I
P-i.
srodka zapobi.egawczego. · .
. „
.
naszych gospodarstwach jeszcze dużo
Tego rod~aJu kompeteacie kom1sii stoią w pozostawia do życzenia Pra i z. reńu.
sprzeczności z art. 24 ust. 1 ustawy konstytu·
,
· .
W e
6.
cyjnej z dn. 19.Il.1947 r., według którego wy· ły przechowuiemy obornik w zwyczaJmiar sprawiedliwości należy tylko do sądów. nych dołach tuż przy budynkach. Jest
Chc~c komis!i odd.ać. ;vymiar sprawiedl.iwości, jeszcze pół biedy, jeśli dół, w którym
K
na.I ezy naprzod zm.ie~1c art. 24 _ust. 1 większo- przechowujemy mierzwę jest wyłożony
om post powinien być przyrządzony wisk. Dawka kompost~ 'na 1 hektar łąki
śc1ą 2/3 ustawowei liczby posłow w myśl art.
.
d
„
.
.
W każd.ym. gospodarstwie,. bo mater.iału. : powitli1a wynosić od 20-40 furmanek
1
39 usl. konst. w tym sensie, że wymiar spra· g Iną, wte y gno1owka nie przesiąka w
l
Ś i:11ec1~ J parol{onnych. Kompostui'emy łąkę co
ńł b
1 w d o ł ac h przepuszcza1nyc h wszę.d zte 1est po dd ostat.{lem.
wied!iwo~ci nateży też do Komisji Specjalnej. 6 ą , a e
.
Rów!1ież .prze~isy ustawy ~ówiące o kom~ji woda deszczowa, która z całego pod- na~niła zło~a, ~oskrobki. z podworza l I 3-5 lat - w jesieni lub w lecie po
1;pecialnei łamią przyrz~czea1a art. 2!) ust. 1 o wórka spływa do gnojówki przemyje _ dr_og, .łęty ziemmaczan~, zielsko ;; opł?t- sprzęcie pierwszej trawy. Można też u·
0
ph:„~lll :irzez sądownictwo powszechne całe- b
'k .
. k .
·ł b '.
.
k~w I pola,_ me.eh, dai:nma z rowow, ~I~. żywać kompostu na wiosn~, ale ·łąki mo.
1
go wymiaru sprawiadliwości.
orn~ wsią. rue w. g ą zie~I· Ale na- mia z rowow i 3tawow {szlam), pop10ł, kre lepiej kompostować w lecie.
Ustawa równie:.! rozszerza w ten sposób za· wet 1 ~a grunta~h me przepuszczalnych cdchodv ludzkie i drobiu, miał torfowy,
M
kres swobodnego uznania Komisji Specjalnej. ponosimy powazne szkody· Woda z da- ń • • k.
d · ·- · t
t
t ·
·
iei· sce pod kupę kompostową należy
D t h
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h· · d ,
.. 1 d
·
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15 nOJOW a o
swm i . p. - o o ma ena1 o_ yłc ~zjks s~o o e?Iu-ś uz;:mu ob~1~1 po - c ow i · pod worza sc~e {a .o _gno)O"~Ill {a, ły na kompost. Na\Vet w nai'mniejszym wybrać w cieniu drzew lub budynków,
ega 0 Y o- 5 osowame ro a zapo ie„awcze- a stamtą w postaci rozcienczone1 gno· ·1
·
·
położone równo z powierzchnią .otaczago. Obecn:ie oskarżony o przestępstwa z usta· •ó k'
ł
d.
·•
d .
h
gospodarstwie w ciągu roku można zewy o zwalczaniu drożyzny może zostać rów- 1l wb 1 SJ?.YWa . 0 . rowow przy roznyc
brać kilkanaście fur kompostu
jącego terenu a nigdy w dole, ponadto
nież i skazany na posiedzeniu niejawnym, .na· u w nizsze mie1sca.
·
.
powinno ono mieć łatwy dojazd dla furwet jed~oosobowo przez delegata powiatowe·
W ten sposób, gospodarz naraża się
Kompost nazwano nawozem pracowl. manki.
go, bez możli"':ości obrony, bez dopi.;sz.c~enia na olbrzymie straty, bo gnojówka będą. tych i skrzętnych gospodarzy - i słusz.
Szerokość stosa kompostowego poobrońcy_ i ?ez srodka pra~neg.o, ttmożl1w1aiące· ca ółówną treścią obornik l azo· nie, bo prócz zapobiegliwości i trochę
&o mu zmianę ewentualme niesłusznego orze·
<> •
a
so e .
k
.
l
h winna wynosić 2 metry, długość będzie
czenia w ten sposób wydanego. Takie posta· towe 1 potasowe - bezpowrotnie uc:e- prac_Y, wy ?nai:ei z.resztą w wo .nyc
zależiiła od ilości posiadanego materianow1enie organu wymiaru sprawiedliwol!ci kły. Trzebą. dodać, że straty w oborni- chw1lach, mc w1ęce1 do wytworzema· tełu. Na spód sypiemy warstwę torfu lub
sprz~ciwia się wszelki?1 poj~cio~ praworząd- ku. w złej gnojowni, nie ograniczają się go cennego nawozu nie potrzeba. Moż
ziemi grubości 20 cm., przysypujemy
n~śc1 i utartym ~wy~~a1om działania władz wy· tylko do tego co woda wypłukuje i uno. na zaryzykować twierdzenie, że tam
m1aru spraw1edhwosc1.
· ·1·i nawoz
• me
. Jest
. na ezy- 6ńd z 1·e 1es
· t k ompos t , t am Jest
·
d o b ry go· cienką warstwą wapna, a potem sypie-·
. d . ł
.. K . „ S
s1· d o rowu, ies
my warstwę odpadków, zmiotków i liA z dot yc h czasowe) z1a a1nosc1 omisi1 pe· .
b'
d .
.
·
s odarz
cialnej :wieay, że Komisja nie ' jest idealnym Cl~ U ity, uzo azo!u ulatnia się W po·
P
•
ści grubości około 15 cm., posypujemy
aparatem, aparatem złożonym z bezstronnych Włetrze. ,W oborniku zachodzą duże
Kompost jest nawozem wszechstron- to warstwą ziGmi - torfu grubości 20
aniołów.
·
pr-zemiany, amoniak i azot rolny zamie· nym, szczególnie wzbogaca glebę w
cm., na to kładziemy łęciny, · chrósty,
nia się w ' sole. Trzeba więc dbać oto próchnicę. Jest on najodpowiedniej·
mech, przesypujemy wapnem i znowu
PRZESTĘPCóW POD SĄD
by najważniejsze składniki nie uciekły szym nawozem dla zasilaniai łąk i past· warstwą ziemi lub torfu i t. d. aż stos
D;;ga !!prawa, iktórą, tutaj przy -tej tezie
1
---==„~=~======-==~~~=============
============= dosięgnie .wysokości 1 /2 metra. U góry
chcit.tbym poruszyć, to sprawa ścigania wszyst-.
i z boków dobrze obsypujemy ziemią:
kich ·przestępców przyczyniającyc!i się do deJACEK M. ORLIK
U góry robimy rodzaj miednicy by łat
zorganłzacji naszego obrotu handlow~go. Zda·
rza się na przYkład, :te pracownicy central pań·
wiej było kompost pod.14~ wodą lub 2no.
atwoiyy;oh pobierają Od 1<upct,W ~ ·spOrdzi~tb.ł , '':":
•. , .,.,_..,,„ ,jó~ą.
_,
I'
prowizię za zapewni~nie im odpowiedniej ilo)
"
ści i odpowiedniego asortymentu towarów. Ci
Kompost powin ien być 'ZaWS'Z~ wił·
Lfniwie chaty po sadach drzemiące,
w równej mierze, jak i przedsiębiorstwa hangotny, ale nie mokry. Po 5 miesiącacłi
gościniec gromadą rozkrzyczanych dzieci cllowe 1Jrzyczyniają się do dezorganizacji obro·
należy kupę kompostową przerobić, pona niebie cicho uśmiechr:ięte słońce,
tu towarowe~o i. ści~anie iych przeslępców poprostu przerzucić go nieco dalej ukła
co w małych szybkach b1adą bajką świeci.„
winno, 'p,rl; równie eaerg,iczne.
dając go w taki sam stos. Kompost na,Wnloaki. Jeżeli projektodawcy nie zamierza·
Nad strzechy sadyb uciekają w niebo
ją zmieniać niedawno uchwalonej ustawy kan·
leży przerobić conajmniej 2 razy do rostrzeliste, smukłe, wiślańskie topole.„
stytucyjnej 'i je.telJ chcą utrzymać jednolitość
ku. P-0 dwóch latach kompost będz ie gowymiaru i;prawledliwości, należy wymiar spn.·
„.a poza wioską (o to wspomnieć trzeba! 1
towy, powinien on mieć wygląd sypkiej
wietłliwości w wypadku przestępstw przewi·
ciągnie się chłopskie, złe jałowe pole.„
ziemistej masy.
dzianych w niniejszej ustawle oddać sądom po·
wszechnym.
·
.„'A w chatach? po'd słomą, czy zczerniałym gontem(
. świeżych materiałów nie należy syNależy objąć us'!awą ' wszystkie przestęp•
.„a w izbach, gdzie Chrystus błogosławi ręką
pać do starej kupy kompost owej, lecz
atwa dezorganizujące nasz obrót handlowy i
życiu duszonemu niedoli chomontem?
tworzyć z nich nowe stosy..
przyczyniające się w ten sposób do powiększe
Ludzie przykuci trudem, smutkiem, męką.
P-i.
nia drożyzny.
I dlatego poprawki nasze przew'.<lują przeka·
---------------------------------------~,.,,,..~.-----.-.
zanie wymiaru sprawiedliwości sądom po·
wszechnym, w sprawach najważr.tiejszycb wyro· FELIKS TRO,.JAN
nia jej na szerszym terenie przy _pomocy me·
kuJącyc!i. w kompletach,, uwzgl~n~1ających czynto.cl masowyc!i., a głównie użyteczności. i opla·
niK społeczny w postaci ławnikow. Dla przy·
calności z pnnktu widzenia czysto ekonomicz·
śpieszenia wymiaru sprawledliwośc.i przewidu·
IC
Z OŻ
nego. Sama technika zastosowania spoczywa
jemy skrócone terminy postępowania. Prokura_znów ~ kol?i w innych ręku, tych, którzy ma.ją
lor w ciągu 10 dni od wszczęcia dochodteoia
be zposredmą styczność z rolnictwem i jego
winien wnieść akt oskarżenia, a właściwy sąd
OUJ
pokrewnymi -gałęziami jak sadownictwo i O·
winien rozpatrzeć ~prawę na jdalej w ciągu 10
grodnictwo.
dni od chwili przekazania· akt przez prokuraNawet najlepiej zapowiadające się plony na nie są właśnie owymi terenami nawiedzonymi.
Sama tlefen sywcra 0<brona na swa.im terenie
tora.
pola.c-h nie dają jeszcze pewności, :Ge uda się Tymbardziej w czasach obecnych kiedy zboż.e nie jest wystarczająca. Obok kraju mającego troosinónąć ładny zbió'r 1'ako owoc swei' pracy. za pośrednictwem •kcJ·; 01
··ewn · b ł 0
I 1 · ·
Poprawka nasza do art. 3 przewi<luje możJ"e"d,,ą z zasadniczych przyczyn tei· ·mepewe1 Y sprawa- c 1ę ep1e1 zorganizowaną służbę obron•:Ją, może
no,tć kara<;1ia na p9d~l awie powyższej ustawy
d I
dz ane z jed,,ych okolic do drugich i czasem się znajdować kraj zupełnie zani2dbany pod
iracowników . central i przedsiębioutw pań- ności jest możliwość inwazji szko ni {ÓW nisz- mimo najszerszych chęci w samym biurze cen· względem tej właśnie wiedzy„ A·le czasem by·
, wowych, sai~orządowych i spółdzielczych, czących rośliny zarówno ze świata owadziego trałn·ym nie motna zna leźć śladów poc!i.odze- wa i lak, że dany kraj jeden i drugi nie jest
: tirzy. sprzed aj ąc towar ct'erpią llib usiłują ja•k i bakterii, grzybków i ianych drobnoustro· nia .zboża, a występow.ały i inne jeszcze trud· w stanie objąć całości zagadnieL1ia swoimi śro.d
i erp,ać przv. tym zyski osobiste pod jaką'kol- jów powodujących choroby roślin . Cały okres ności, bo me zawsze to co było na papierach kami obronnymi.
czasu od wzejścia rośliny aż do dokonania zbio- i raportach w biurze, zgadzało się z tym co
iek postacią .
ru jest je<loym hiesłychanie ważnym etapem było owaczonc i napisane na papierowych worI tak przed wojną cze'ska much:i jabłonowska
Tylko przez uwzględnienie tez powyżej prz~- walki, tym trud.niejszym, że odbywa się ona kach ze zbożem.
niszczyła masowo sady jabłkowe w Austrii,
! mn ie przedstawionych, ustawa o zwalczaniu
mięclzy człowiekiem a armią. rozlicznych szkodPrzerzucenie więc much y w formie zarodko· zmniejszając zbiór owoców niekiedy do 30.%,
Jży.z ny może wypełnić .zasad.n icz e. swoje. c~- ników na żywym ciele rośliny.
wej,, embrionalnef z jednej okolicy do drugiej a natomiast spadająca z Austrii do Czech mu·
. które przedstawił p. rr,.io . Minc, łJ. usuni ęc ie
z. „
.
t k
. kod 'k m·1 tylko wewnątrz jednego obszaru polityczno·celne rlo cha heska powodowała straty w zbior:ich psze·
1
'ipię tości pomiędży
ap~iJ my
zwdanzie„o.
..,-m
szJ es tm1chan.ieskon' - jest w tej mierze dość trudne do ur.iiknięcia.
"
Iiicy od 5 do 203/o, była to niei'ako wymiana
6
. płacamid robotniczymi,
. . h d' a I na razie
ze śsi·~
w1a taa owa
iszlami uirzyman:a, oraz uzi rowiemd an iu 1 czenie dużo, sam rodzaj much żerujących (la
Dalsz e niebezpieczeństwa,
to
możliw ość r.zkodników,
"z z~lanv unalon ego mode u gosp o arczego \ dorastając ych 2lbożach, obejmuje znanych opi- zacią!l•11ęcra groznego gatunku owada z wręcz
Podobnie wyg lądała sytuacja między Rumu·
' odcinku handlu.
I sanych gatunków w Polsce ponad 320, z nic·h innych warunków ~klimatycznych, z odległych nią a Wę~rami . Wr,gil!rski owad zwmy bre·
Tylko w ten sposób ustawa będzie dobro- trzy najbardziej popularne to muc!i.a heska, zamorskich krajów. Ogromnie rozpowszech- g; czą" albo po pelsku lnianką, masowo napa·
:ziejs twem dla całego społeczeństwa polskie- mucha szwedzka i mucha ploniarka.
niona akcja pomocnicza, kiero wana choćby dal i de wastował uprawę lnu w Rumunii, a za
i zwła s zcz.a świata pracy bez względu na
Niektóre gatunki są zlokaliz owane swym dzia- rrajlepszymi chęciami mogła sprowadzić z prze- to rurr.miska , gedorka" alibo kuk1lrydzka spra0
· zynależność polityczną poszczególnych jego laniem do pewnej tylko okoli.cy, inne zajmują syłanym zbożem z państwa do państwa szereg wia ła ogromu•e spustoszenia na polach kukury·
złonków.
obszerne terytoria geograficzne i występują z szkodników, nmożących się z nadzwyczajną dzhnyc!i. na Węgrzech. Odbywano kilk:i kon·
niesłychaną rułą i intensywnością raz tu, raz szybkością.
fer cacji w prawie wspólnego zapobieten.'a te.My nie nauczyliśmy się jeszcze wprawdzie znów tam.
Przed wojną · wiedza entymologów t.zn. zna- mu stanowi ,rze czy, lecz ponieważ między tymi
liałać jdli dialektycy i nie nauczymy się - bo
Gdy owad wystąpi na arenę na samym już jamo~~ owadów, vel której jeszcze d:ileka dro- pai\~lwami często zdarz:Jy się napięte sytu·
o jest sprzet:zne z naszą ideo'o~ią, ale oauczy- I polu w toku niszczenia walka z nim jest niega do osiągnięć praktycznych z tej wiedzy w acjc pol'tyczne, almo3fera obrad nie rokowała
ismy soi; roz umi eć w c i ągu dwóch lat Wasz z!ychade lru.dna. a czasem wręcz niemotliwa.
rolnictwie, sta ła najwyżej w Stanach Zjedna- żadnych poważr,iejszych rezulbtów.
•Josó b myśleni:.; d. alekly czncgo i dlatego
czonych A. P. i Zw Republik Radzieckich.
W praktyce dawały już lepsze rezullaly po~szcze raz apeluję do Wa< - odrzutcie w tej Trzeba 1111ęc temu w c ześniej zapobregać.
Najpierw należy się strzec zawleczenia owa- Nie muiej jednak w k:lku p aństwac h na po- rozumienia pomiędzy p<;,:·.;''c;: ny mi l!:niu 3 mi
lak ważnej sprawie ~111 całości naszego życia
~ospodarczego -- dialektykę. Jeżeli rzeczywi- 1 dów szkodliwych w postaci jajeczek, larw i łudniu i północy Europy pracowano w tym lub org~nizac; a mi ro!•1lcz ymi, 1'dy eh 1 ..l nło o
przeprowadzenie l:amp :i nii z r c'.rn n.:: ro!< .lb·c ście w tym wvp ::d~u ma się na celu walkę '. poczwarek czyli liszek a nawet egzemplarzy kierunku .
Zdob yt~ wiadomoś c i są polem roźtrzą-1 nic n:i <kulek zaniedb:ima pr ć: c :•a 1 ~· : . pulu,
z dro ży mą ! u'z<l1 ~ w· en ie handlu - nic r.1ie sloi,' dojrzałych z terenów nawiedzc-Jych Tylko cana przesz_k odzie dla przyję'1ia naszych popra- j ty sę·k w tym, że nie r.awsz~ się w.ie. czy ~ere- sane p~ zez praktyków, l~?ti:tyków, którzy niebczp;cczc1\~lwo wy :. l~p· c: 1i~ masov.eg" m·:ch
py, z któr_ych sprowadza s1_ę zboze do siewu I rozwataJą je TJ punktu mozhwosc1 zaslosowa· teruiących na zbożach iest bar dzo duże .
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Międzynarodowy

zjazd
socjalistyczny

Premier de Gasperi, po utworzeniu , W zakończeniu komunikat mówi, że
rządu z chrześcijańskich demokratów jeżeli okaże się niemożliwe przepro·
\ i specjalistów, przedstawił się w śro- wadzenie na drodze demokratycznej ·
dę, 9 czerwca wraz z nowym gabine- zmiany obecnej sytuac)i, stworzonej
.
.
przez chrześcijańską demokrację, wiotem Zgromadzeniu Narodowemu.
·
·
k
1 ·
·
·
b d · ś ·
29
Dn 1. ~3
a odbytym ostatmo M1ędzynaro•
d
· t
t' k
k
. . .
ł
W
do
ursuiącym1
czerwca r ., n1 „ w1ę- poc1ągam1 norma me
" 6
. wyg os~tnym prz~hodi~nm ~rj" s a par ta omu?~s -~czna oma.„a się dowym Zjeździe Socjalistycznym w
ta M~rza" będą dla nas świętem o· I wszystkich miejscowości nadmorskich,
nai ro szym czasie no· Zuryóu który zgromadzil 100 delegagromnej radości odzyskaoia 500 km wy• położonych w maksymalnej odległoś· mier za~~wni ~eł„rzą, .ę zie!'; a· rozphsan
Łów z <lwudziestu kilku krai'ów zabr.zeża morskiego i ziem piastowskich ci 20 km od wybrzeża. Karty ińdy· ~z~m ci..,d„ u s .~zy N~prawie ~od 1. arno- wyc wy orow.
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padły dwie ciekawe ustawy.
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w1uua ne o rz'l'.m~ row01ez ~ w1es. a
uzyc ą.
rę 1 ysę
az po
„
d I
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' .
oc ' peri lewicowe dz1enmk1 włoskie sze·
uroczystość Sw1ęta Morza" przybę- zm a? w po 1 yc~ ~agramcz~e!
.
k'I
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P 1ęcset
Pierwsza, to na wniosek e egacJ·l
W •. d
ri
t . . 6
na pierwszym m1e1scu staw1a1ąc spra- 0 k' k
b
d t .. I
. 1. .. "
1 ometrowa gramca mor· d
0
sro belgijskiej i rumuńskiej, postanowiohmen UJf _1e„o Pd0 "\~:m .
ska jak i piastowski szlak Odry i Ny- I1 ą hię~ .Je! hprze .s ali.c i\e w arw- wę ratyfikowania traktatu pokojowego oraz kwestię przyjęcia Włóch do u::myc dzarzu owt łl 0 a resdelm no· no nie wznawiać na razie dru!Jiej mięsy Łużyckiej jest przecież warunkiem yc s roiac regiona nyc ·
. S prawę
.
. 1styczneJ.
d zynaro d.owki soCJa
b ezp1eczens
d
· ·
W S zczec1me
· t wa 1· d o b ro byt u naszego
·
.
ł ł kUJą one ' d acz ego
przygotowa()O o po· Org. Nar. z·ied noczonych. D e G aspen. wego . rzą u, zapy
1
państwa. Odzyskane obszary nadbał· wlednią • ilość kwater dla przyby- zaznaczył również, że rząd będzie się ~r~;miebr wywo a ryzyds rzą owyd, !e: tę odłożono do następnego Z.1:..zdu.
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ru&<l: - to a~1e .oak~zy e1kot ' prahYC:: ie. .Y Y Do. rka~em l .omp.'e ne 0 \kvaiącytc . poc1hągam1 P.~puk a.rndym1.d1 a stara"'-o zhac 1ą~m~ 71a _w dtanac . Jek: go programu rządu, sprecyzowanego
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1m,
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IStom
soc1a
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m1 1onow o 1. pozycz· 1.
orzys aiącyc ze zmze m yw1 ua 1• noczonyo
z1ę 1 wy ęzoneJ pracy
zruszczen1a.
1
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14 pun "ac P1anu „ost~?
karcze„.o 'I prośba o dopuszczenie na następną
I Partia komunistyczna wydał.a ko· 11 ":"f.
ziemie zagospodarowują się coraz nych.
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• k ! Ministerstwo Poczt i Tele<Srafów mu01kat, w ktorym okresla stanowi· ! t
· 1· Gd ans
· · S zczecm
· · 1· za Iu d 01a1ą.
Iep1ei
. konferencj ę, maiącą odbyc się w ru. d G
.J1_ •
·
1
1a, ze e
.
I
I
.
.
k
aspen
powuęs
yc.zoe1
s
d
M'
d
d
t"
k
o
h por- I przygotowało 5 specjalnych stempli
·
· d(lym z przo d uiącyc
· 1ę
s\ a ł Y się
poparcia.
a
az
zna
me
d • 'Be 111
. d Zg
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tę zy 1m • ł wytłum
z s o par u o nowego rzą u.
socjaldemokraPrzedstawicielem
rdma :e
którymi będzie innymi komun !kat mówi, ż kryzysy f ni~"n1 powodycz kr prze
tow na Bałtyku, a tonaż floty han- 1 hasłami morslkimi
'ł te}zysu Jzą dwb&?• tycznej Partii Niemiec, który domagał
dlowej większy jest ód tonażu, jacki I stemplowana kore~poodencja w War- rządowe w styczniu i maju br. wywo- j ie .7 1'e u
0
0
6
n~~ się dopuszczenia partii na zjazd bru? łprodawwa 1 boro01c
~zyru.
premiera de Ga·s- I dlc t ~
posiadaliśmy w 1939 r. Na Ziemiach szawie Gdańsku Szcz. ecinie Wrocła lane. bzostały przez
ze. me mia .
h przy- I a ,e„o,
.
- pen ez żadnyc h powaznyc
'
·
•
od zys k anyc h przeprawa d zona zosta- wiu i •Katowicac!i.
6
kselsk1,. był zaany nam dr S chuma- ,
!i
cher.
czyn. Również podcza11 rozmów w j SW) c. czynow.
S "łd .
. .
k p
z .
la tlcja osiedleńcza . Na miejsce wy1
0
. r~cownił cow k łl k. zie 1• czasie ostatniego kryzysu, de Gasperi I Przypuszczamy, że de Gasperi, opie· , W imieniu Polskiej Partii Socjali'r:ąze
siedlonych N'emców 'p rzybyli Polacy.
Ziemie Odzys!rnne sta.ią się dzięki le· w:~sza':g;i,n~z~Je B ~~ Is:cz apN:~ra~ pragnął za każdą . cenę st.w?rz_y~ . r~jąc się o. rząd „stw?rzony z c~ło~- I stycznej zabrał głos poseł H.ochfeld,'
co SPD zroib1ła dla
który zapytał
przeszkody 1 wywołac 1ak1es ; kow własne) partu, medługo zna1dz1e
Pł oc- sztuczne
Y g t 'f·
Y.d .
.
mu prawdz1w1e polskie .
d
:
„ · k R
t
d b ·
·
t
.
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.
s1e przew1 z1ane są pos OJe w
arna· spra~y. socjalzizmu,d że omaga się
Stoią jeszcze przed nami ogromne ku, Włocławku i Toruniu. Równocześ· n;beporozum~end1 ~, .. y m?.c w en tspo· i sd1'ę w poF o n.~1 sy uac11, Ja
1
.
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znazadan. ia · Wiedząc jak o"romne
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"
. Czy. uczyi;i1ła c?~ _a zwalcze~1a ~aczen1e ma morze w życiu gospodar- statki pasażerskie, dla tych, którzy rzema rzą u prawicowego.
C)Onalizmu 1 rewi~JOnlz~u mem1eck1eł
czym pa~stwa należy otwierać no· nie mogą brać udziału w spływie.
j!o? Czy SPD zdaie s.ob1e sprawę z ~emańs
we sz ,ak1 lądowe i wodne, rozbudo· 1 Yacht . Klub Polski organizuje spływ
g~, ż_e. zmiana gramcy po.Iska - ~1ewywać flo~ę handlo.wą i porty; pod- : jacblów z Warszawy do Gdańska.
m1eck1ei oznacza narusze(J1e polkOJU 1
.
mesc poz10m życia f!Ospodarczego
czy zrob i ła co w tym kierunku, by
O O
W d~iac!i od ~3.6 ~~ 2?.6 br. odmiast nadmorskich. Jest to praca przy·
Nie'mców o tym przekonać? Czy SPD
nosząca trudu niemało. Leży ona b~d.ą się ~ . kraiu z.b1ork1 n-a rzecz
Wykooawczy wyjaśniła Niemcom, że wymor~owali
Również Komitet
Jak podawaliśmy, ostateczne za·
w ramach 'odbudowy cale.go państwa. L;·g1 Monkiei.
tw1erdzeme planu rządu brytyjskiego Hinduskiej Partii Kongresowej za· 22 proc. ludności Polski I źe zniszczyli
W zadaniu tym wionno wziąć udział
co do podziału Indii, zależało od sta· twierdził brytyjski plan rządowy od· majątek narodowy Polski wartości 4
całe ~połeczei1stwo w m i łości i przy·
miliardów funtów itp.
nośnie podziat.u Indii.
Gabinety dentystyczne rrc..wiska Ligi Muzułmańskiej.
wiązaniu do naszych granic zachod·
Delegaci innych państw wystąpili z
Tak więc sprawa podziału Indi.i na
W dniu 9 b. m. na Walnym Zjeździe
nich. Potrzebni są fachowcy, pracow·
L1r.1 Muzałm{ńskiei' w New Delhi, ze- Pakistan i Hindustan oraz przepro· podobnymi pytaniami.
·
·
·
"
dl a WSl• po ISk'leJ·
nicy morza i portów, przemysłu ry· ·
d
brani większością głosów przyjęli wadzenie plebiscytu w prowi.'1cjach
Schumacher na za a(Jie pytama
·
backiego i stoczniowego, którzy świa·
rrieodpowiedzi,
wykrętnych
Pendżab i Bengal została ostatecznie udzie lał
plan brytyjski.
domi powagi swych obowiązków sta·
Ce prawda i w łome Muzułmanów załatwi ona.
Do Gdyn.1 przybył Y w os tat 01'm t Y·
które pmnijając m1.1czeuiem.
ną do pracy nad dziełem odbudowy.
Na podstawie tych faktów mogliśmy
po·
Wśród społeczeństwa winno zcaleźć g.odniu unrrowskie ambulanse denty· zaryrnwują się róźnice zdań co do
Po zatw ierdzenie przez Ligę Mu· zaobserwować że przedstawiciele rostyczne Jest ich 15 i jed!!n wóz-labo- d1iału Indii. Pewna część społeczeń·
się ich niemało.
ratorium roenlgenowskie. Ambu lansy ~\wa muzułmańskiego, na czele któ- z•.1łm&1\ską podziału Indii, sprawa wej- botników wykazali w i ęhzą solidar. .
.
.
którz niei'edno·
l'l
..
..
L1ga Morska, rzecznik polskie) my· rozdzielono pomiędzy Wojewódzkie rego stoi Ali Khalsar, wypowiedziała ścia Pakistanu i Hindustanu do wspól·
Y
po 1 ycy, sprzyjać
nosc, mz zaczynają
· o s t a t u t krotnie
I n d"u. Kh a Is ar noty brytyi'sk1'e·J w o pa~, cm
·
· d noczemem
· Iy Zd ro w ·i a w ca ł ei· p 0 Isce, wóz się za zie
· po d'ię· "''
· k ro·k . rocz01~
Niel):t·
wy d zia
s·1·1 . ~o_rs k'1e1,· ia
Ministershvo oświadczył, że jeśli Indie zostaną po· dominialny, wejść ma oa forum obrad
ła m1c1atywę urządzema „św1ę\.a Mo· laboratorium dostało
rza" w skali ogólnopolsk iej. Central- Zdrowia w Warszawie. Wewnątrz dz•elcne, domagał się oo będzie zjed· parlamentu brytyjskiego w ciągu naj· com.
bli±;.zy~h kilku tygodni.
ne urocz ystości, oad którymi objął ambulansu dentystycznego mieści si·ę noc7.enie prowincji Bihar i Bengal.
protektorat Prezydent R. P. Bierut fotel dentystyczny, umywalnia, do
odbędą s : ę w Szczecinie w doniu 29 której doprowadząna jest woda ze
llJ
,
speci·alnego zbiornika, piecyk nafto,
czerwca br„
,
J
-An1erykańskiej
Powołany został Główny Komitet '10'1 sterylizator, siafki do narzędzi
d ł
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Wykonawczy „Święta Morza", do lekarstw, aparat Roentgenowski
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Premier bułgarski Dynutrow przy- aresztowa01e Pelkowa !est wewnęt_rz· ! J. eUD)'Ch wsie łcm ko wskie stały
którego .weszli: Komisja Centra na
1'
.
,
Gabinety te będą używane do ob· jął na audiencji przedstawiciela W. I ną sprawą bułgarską, ze Petkow, iak .
Zw. Zawad., PZZ, Prezydium 'Rady
Ministrów, Zwią~ki Młodzieżowe i sługi wsi polskiej. Ambulans dotrze Br.y tanii Bennela j St. Zjedo. Hornera, wszyscy obywatele bułgarscy, podle- Sl~ d~ą. UPA. b.az.al:' 1 '\'l)'pa~o·
interweniowali w sprawie ga prawu bułgarskiemu i że należy wy1n1, sluzyły 1111 Jako sch1·0·
Dla ułatwienia dojazdu do wszędzie tam, gdzie nie ma felcz.era którzy
inni.
Te.rrory:Sci. tlkraińscy
spokojnie i cierpliwie oczekiwać. de· nienie.
Szozecioa Ministerstwo Komunikacji ani lekarza. Ogromnym utrudnieniem aresztowania Petkowa.
uruchemiło 13 pociągów popularnych, dla ambulatorium będzie jedynie zły. Przedstawiciele obu mocarstw an· cyzji. suwe~ennego .sądu bułgarskiego. mordowali i n~kali ludn(}ść
lil"
. · ·
W1doczme w związku z aresztowa·
w któryc'J oplata obniżona zostanie stan dróg pols,k ich. Okres działa!· glosaskich prosili premiera o wyjaBu!gars.kie Zgroma· polską, rabowa 1l nueme, pa 1
do S<Yl/o ceny biletu normalnego. uości ambulansu zależny będzie je· śnienie w sprawie aresztowania przy- niem Petkowa
uc·hwaliło gospoda-rsl wa. l\lając <lo d·~s~o
Kon~tytucyjne
Prócz pociągów zbiorowych Minister· dynie od woli i chęci w .nim pracują· wódcy opozycyjnej grupy agrarnej dzenie
stwo Komunikacji przyznało również cych. Ambulans ruchomy jest dla Pet1cowa, dodając, że sprawa ta mo- ogromr.ią większością głosów wyklu- zycji kilkadziesiąt \~Si byli me15.000 kart uczestniotw:i., które upo· wsi p.olskiej skarbem. wielki~, należy że mieć znaczeoie międzynarodowe. [ czenie 23 posłów partii Petkowa z nlal nieuch\-.;;vlnvnu.
J
J
Premier Dymitrow stwierdzit, że parlamentu bułgarskiego.
ważniają do przejazdu ze zoiżką SO':& mu się przeto troskliwa opieka.
Ostatnio ośmielili się nawet
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ny pryz wyjściu ze Zgromadzenia Narodowego,
które po długich debatach uchwalił10 zniesierne
nietykalności poselskiej Petkowa.

Migawki z tygodnia
DYPLOMATYCZNE WIZYTY. Po wizycie
generalicji czechosłowackiej w Jugosławii z sze·
fem sztabu generalnego na czele, obecnie po·
daoo oficjalnie do wiadomości, że marsz. Tito został zaproszony do Rumunii. W czasie jego wizyty, jak podaje komunikat, kontynuowane będą rozmowy w sprawach inleresującycb
oba kraje.
SAMOLOT BEZ PILOTA. Samolot wystar·
Start i lądowanie odbyły
P ilot który znajdował się
w kabinie podcza s lotu ani razu nie dotknął ste·
rów . Aparat który przebywał w powietrzu 9
godzin i prze lecia 3 200 km„ kierowany był ca·
ły czas z ziemi przez rad io.

tował z Kalifornii.
s i ę automatycznie.

POBóR W GRECJI. Agencja Reutera dono·
min. wojny Stratos, po·
si z Aten, że grecki
wołał do wojska nowych rekrutów. · W naj·
liczyła
będzie
bliższym czh1e armia grecka
150.000 żołnierzy.
PROWOKACJE. A!bańskie
GRANICZNE
min. obrooy narodowej opublikowało komuni,
kat, w którym stwierdza, że w ciągu miesiąca
maja samoloty greckie 18 razy przelatywały nad
terytorium albańskim. W raz ie ponownego na·
ruszenia granicy albańskiej przez samoloty
obce, albańska artyleria przeciwlotnicza będzie
otwierała ogień.

NOWY ,,PREZYDENT". Dnia 9 bm. A:ugust
· Zaleski złożył przysięgę jako nowy „prezy·
dent" . Zale=!.i został mianowany na: stacowisko
lJrezydenta jeszcze przed śmiercią Raczkiewi·
.Wvrl-:.vna1

Naczelny

Komite.t

Wykonawczy

Grupa Arciszewskiego nie uznaje nomi·
cza .
nacji Zaleskiego na „prezydenta", uważając ją
za nielegalną .
'
WALLACE KANDYDUJE NA PREZYDENTA. Były wiceprezydoot Stanów - Wallace
ubiegać się będzie o wyznaczenie go kandyda·
tern na stanowisko prezvdenta z ramienia partii
demokratycznej w Kalifornii i najmniej w 1<'.'
innych staoach.

PREZ. TRUMAN W KANADZIE. Jak podaPrezydent Truman udał się do Kana·
dy, celem zacieśnienia współpracy między obu
krajami.

wa!.iśmy,

GEN. żELIGOWSKI WRACA DO KRAJU.
Jak podaje P.AP, gen. Żeligowski ma powrócić
w sierpniu do kraju. Generał, który ostatnio
chorował, czuje się znacznie lepiej.
POROZUMIENIE W SPRAWIE KOREI. Komisja amerykańsko-sowiecka osiągnęła pełne
porozumienie co do wytycznyc\ według których mają być prowadzone rokowania z Koreańczykami na temat utworzenia tymczasowe·
go rządu koreańskiego.

BULGARSKA DELEGACJA WOJSKOWA.
Marszałek Tito przyjął _bawiąs_ą w Belgradzie
delegację wojskowych bułgarskich z wicemini·
strem obrony narodowej na czele.
NOWE PAŃSTWO. Maharadża Hajderababu - N:zam, - uważany za n-ajbogalszego
człowieka na świecie, postanowił ogłosić Haj-derabab niepodległ.ym państwem indyjskim.
REPATRIANCI Z JUGOSLAWJI. Ostatni
tra.asport repatriantów polskich z Jugosławii
odejdzie do Polski pod. koniec sierpnia b. r.
Transport obejmie około 150 rodzin.

BELKI

ŻELAZNE używane, obcięte

długość wysyłam koleją,

NIEBYWALE ZBIORY. Amerykańskie min.
rolnictwa ogłosiło przypuszczalne dane, dotyOczekuje się, że
czące urodzajów w 1947 r.
zh;ory pszenicy ~yniosą miliard 400 ~ilio~ów
l>osi:'.1. Jest to najwyższa cyfry, os1ąg01ęta
kiedyk·> 'wiek w St. Zjed()oczonych.

na

dokonać formalnego poboru
I wśród Łemków chcąc zasilić
1
swoje szeregi.
Zabierali młodzież do lasu,
mimo stawianego im oporu.
Szczególnie cię,żko odczuło
napady UP A nauczycielstwo
polskie zatrudnione w powiecie gorlickim. W tygodniu ostatnim bandy spaliły w powiecie 2 szkoły i leśniczówkę.
W Gorlicach dotąd jeszcze
/ znajduje się dużo ukraióskich
faszystów, będących na usłu
gach band. Centrum wywiadu
UPA wysłało swe bojówki na
tereny innych powiat6w, celem terruryzowaniil ludnr.ści.
Czas, aby ludność mogła cał
kiun bezpiecznie przystąpić

do pracy na swych gospodarstwach bez obawy o swoje żyj cie i o całość_ mienia, a nauczyciel kontynuować swą pracę
w szkole.

samochodem.

Warszawa, Walecznych 39 m. 5. Mo761 (K)

lend'owicz.

Prenumerujcie
tygodnik
„Chłopski

ARESZTOWANIE PRZYWóDCY OPOZYCJI
BULGARSKIEJ. Mikołaj Petkow, przywódca
opozycyjnej partii rolników, został aresa:Łowa·

Sztandar"
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