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~hlopi są najstarszą warstwą, 1 Wincentym Witosem. '\X' walce 1 wiami. \\''ywierano nacisk na lu-1 cesy. I znów posypały się wyro- swy_ch terenach strajki protesta.Nic ki. Sytuacji to. nie rozład~w)'.w~ło, cyjne. Ze strony świata robotninonesn.1c P.o~sta':"ą r:aro.du, ale chłopow, i robotmkow zostali dziwnego, ze w tych warunkach· lecz prz,eci.wnie - napręzem.e i ~a czego posypały się ofi.ary pie·
byli tez naJw1ęce1 uciemiężani i osadzeni w Brześciu. Byli bici i biedota kresowa głosowała nalwziętość rosła.
18 kwietma niężne dla rodzin aresztowanych,
wykorzystywani. Żyli poza pra- maltretowani, a później sądzeni. Radziwiłłów. I nikt się w Polsce 11937 r. przyszło do starcia chla- pomordowanych i na akcję straj
wem .. Tr.~ktowani byli.częstok~oć
Posypały się srogie w roki. temu nie dziwił, ż~ sanacja uz.y- pó"". z P.o~icj_ą w _Raclawicach.- kawą.
gcrzCJ n1z bydło. ~ycie -chlopow Terror szalał, więzienia ~apel- skala 50% ma?d~tow w tych wy- Byli zab1c~. i. r~nn.1. I znowuz.
Wincenty Witos, Dr. Kiernik
bylo siane kolcami, zroszone rze- · ł
· hł
· · b t 'k
borach Bo 1ak-esz moglo bvć procesy w1ęziema i wyrok;.
i K. Bagiński byli podówczas na
siście potem i krwią. Niewola nBia yt s1ęh1c opk~m1 ~ rło o dni. ami .. inaczeJ·?
. ,
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Chł
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c ops i ros z ma na
Na tym tle powstał stra1k emigracji. Na czele stronnictwa
Chlo pow
0
·ru dna.
· ·
R oz b.t
·· fals- 1· meprawos~
·
· · chłopski· w 1957
- r ogłoszony ,.,,, s t a ł M acieJ
· · R a t aJ.· St raJ·k·iem k'1e.
1 Y R uc h L u d O\'.>'
b ł 2
h 11Y· at
d op d zien.
Be.,.prawie
y t ~1J.c 1: ~ ~
1'. 0 lę ~y zjednoczył śię do vspólnej wal- 1 decydowały' 0 - 7wycięstwi~ całej Polsce pPe; Stronnictwo rowal St. Mikołajczyk - ówcze~a enta n~jl N\. ubc okwteJ~ ha e. się ki z sanacją, z bezprawiem, g\.vat- 1 BB\X'R _ c·)·li' kliki Piłsud- Ludowe StraJ·k obj.ąl prawie że sny wiceprezes Str. Ludowego.
me za raet . ie ra ' ez ero1cz· f ł
\"(/ b
·
nych czynów i walk o zrzucenie tem i a s:dm.
y ory . srlaCJa · skiego.
całą Polskę. NaJ~iększ.e nasiDziś z okazji 10-cio lecia straj
z siebie cię.;kieg
1·arzm
. przeprawa za· w terrorze i a szu.
b 1
.
lenie strajku było w Małopolsce, 1/u chlonsk1..ecro przypom1'namy
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dzw1gan1a s1ę na wyzszy po„ 1· om
Sanaqa tw1erd:1 ze narad polgdzi.e ruc
u owy Y naJSl mej we fragmentach o tym, by znów
·
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r
· .W walce tej wykuwały się cha- s ·1 me dorosl d~ de~11okracp, ze
r?zwmięty._
Opl ws rzyma 1 nie znalazł się ktoś i powiedział,
rakt~ry i świadomość chlopsb tr~eb_a ~emol...~·aq~ ~ierowac od: W_rok po wyborach brzeskich st~ ~ pr~yJazdem do miast. Ła- że „chłopi to kupa piasku lotne·
swoi.ego celu i swych praw do ży gorme, maczeJ mow~~c stosowa.:, w 19)1 r. rozbity ruch chłopski mistraJ~OW surowo karan.o .. Cen~ go", by nie posądzono nas, że
cia. Nie jedno życie padło w t~j · dyktat~rę z poz?'rami demokrac;11. Ipod naporem chwili i Z. M. \V. zura. me puszcz~ła am 1edn:J nie protestowaliśmy przeciw dyk
katordze .w. ofierze za lepsze ju~aro.cl Pols~i trzy1'.1a.ny w n~.e-1„\X'ici" łączy w jedno Stronnit- w::mianki 0 stra1ku. :V-szelką taturze sanacyjnej. Bodajże nikt
tro, w ?fierze za S\\:~body obr- w.oh p.ołtoraw1ekoweJ i. rozdz.ie- tw? Ludov.:e. S.i~a i opór, chłopski r:r?paga~dę ustną .z~alc~ała ~p<:~ tyle nie ucierpiał, z r1;1ch~w. legalwatelskie, za wolnosc: Ale me l~ny na trzy . zabory był stęs~: rosm.e. Zwartosc sz.eregow chłop- li~Ja zaciekle. Goncow .1 ~ąe-n.l nych w Polsce, co uc1erp1eh chło.
brak tei of :-ir chłopskich :::a cele I n10ny WQlnosci, . ~· gdy - ei sk;ch pr ri;:..:::i·fJ
Pt,.:e.śbdo."'t 111a kaw are~ztowano. , Tu 1 ?~dzte pi za s-anacji i nikt nie był takim
wspólne, wolność ojczyzny, Nie zakosztował częscio\.:o
prz~d nie u.stają. Kryzys gospodarczy do:liodz~ł~ ?0 star~. z. pohqą. A 1wwgi.em sanacji jak ruch ludo%awsze historia chętnie o tym 19~6 r. :--- bui:towal się ~rzeciw w Polsce spycha chłopów w ot- naJpowazn.iejsze. za3scia był~. w Iwy. Prawdy tej nikt nie potrafi
w~pomina, a czasami zataja I u~1skowi, przecrw terro!o~i, prz:- chlań nędzy. Ciężary podatkowe prz~worskirn 1 1ai oslawski;n, zmyć z historii polskiej. ·
'Prawdę, by umniejszyć znaczenie!
dyktaturze san~cyineJ, a i:aJ• i kartele gniotą chłopów. 'Szeregi ~dz1e. padło ponad 4:0 chlapo"
.
.
.
warstwy chłopski.ej, by jak naj- w1ęceJ protes.towah i walczyli z ucząc.ej się młodzieży .chłopskiej i setki rannych.
'
Chłopi uratowali honor. nacllużej trzymać ją w niewoli ku sanacją 7hłop1.
maleją do minimum. Panoszy si't Robotnicy w Krakowie, Tar- r~du polskiego w.
r .. ':" .o~ro
wygodzie panujących i możnych
Ruch Ludowy domagał się samowola. Fałsz za fals'.\em, kłam- nowie Łodzi dla solidarności
me ?ra~·a, sprawie iwos~i 1 etego świata.
stosowania się do. kon.stytucj<, \stwo za kłamstwem gruntu.ie wla-; walce 'z sanacją proklamowali na mo rac ii.
.
'
Rok 1937 _ Strajk Chłopsk:. usta~, pra~ w c'3:1e~ p~lm, doma- dzę dyktatury sanacyjne] depT '? nie był strajk tylko ekon o- g~ł się ume:a~ezme~1a s_ądow- cząc wszelkie zdobycze i pra~'.1
m1czny o lepszy byt, o lepsze rnc.t~a, ~dmm1stra_CJI. panst~·~- ludu, depcząc zasady demokraCJl.
ceny~ o sprawiedliwe podatki, weJ -~ wo1.ska od Jak1chkolw1eK Konfiskaty prasy niezależnej
chociaż wówczas chlopi mieli p~rtu poh~ycznych, przestrzega- rosną. Cenzura po prost~ szaleje.
Pod koniec roku 1945 wśród wen tariów przeci wgruźliczycli.
doś~. d~że powody .domagania się ma ;:asa.cl 1. podstaw sam.orz~d:i, Niektóre z gazet są konfiskowa- działaczy *ludowych powstała Ch. T. P. D. w Rabce posiada
obn1zk1 cen
„
mys'l założeni·a Chłopskiego To- własne sanatorium przeciwgru.· towarow przemyslo-1
·
kukroc.ema
f. '- samowolihw ·dz1edzm•e.. ne w ca1os· ci.· p oza tyt u ł em c<-ęwych obnl7 ki podatków I innych on IS-Kat prasowyc
1 repres11 t k ·
t
ł · ·1
h
warzystwa Przyjaciół Dzieci. źlizce dla dzieci, gdzie 90 miejsc
cięża;ów by tą droaą udział/ politycznych. Domagaliśmy s;ę ~l rac gbzeł y ~·c\olk
kyc o- Początkowo Towarzystwo liczy- stale
jest wykorzystywane.
1
chlopów' w dochodzie° spolecz- wstrzymania wszelkich subw.en- 1 zki Yt na ia ?·
.e Y
omut. d.
··1
Sk b
p . t
. m a y organ1zacyJne, a 1e nawe ło szczupłe grono członków, Dzieci przebywają, t9-m· od 2 nym był sprawie liwy, by chłop CJ. ze . ar u
ans '~a na Ja- artykuły rolnicze 0 uprawie i ho- ilośó ich jednak zwiększa się i 3 miesięcy. Oprócz akcji opieza swą cię.żką pracę mógł Żyć P:J kie~olwiek cele .par~yJ~O- !?raso- dowli konfiskowano Zabroniono Towarzystwo może poszczycić kuńczo-lekarskiej Ch. T. P. D.
lud7ku
we ltp„ oraz zamec ame uzywaad .
. ·,
b , się bardzo znacznymi rezulta- prowadzi równoległą akcję kul- .'
·
.. nia organów administracji pań- zgra~ ~en, . wiec;ow, ze. ran,
turalną,. W roku ul.lległym przeStra1k chłopski w 19J7 r. m1ai t ,
·
· k
_
b." kursow itp. Nic dziwnego, ze w tarni swej pracy.
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pr„ysposoh J_- t yc h warun k ac h w poszczego. 1nr
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przyczyny gę
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l b sze i. na mego
v1 o ecneJ ·C w1 i
·o T o- szkolono w Grzmiącej i Głucho
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- a d a l się
u:szy o res c~asu. ków osobistych, czy też
part jno- nr:c terenac
o~ .° zi .o. o stare warzys wa s up1a
.
cz on- wie 4 zespoły teatrµ kukiełko
. Rok : ?26. Zamach ~ aiowy politycznych.
Protestowallśmy J między chlopa_.mi ~ pohc.J?: \Y/y- kóYv, posiada Zarząd Główny w wego. Zespoły te pracują nie
Pilsu?sk~eg? na rz1d .\X . Wi- przeciw próbom zmiany konsty- bu.chały samar-utnie stra1.ki chłop Warszawie, dzieli się na 13 od~ tylko w stałych miejscach po1
tosa i prezydenta W 01c1echow- tucji drogą terroru lub też za- skie: I ta~ w 19?2 r. wybuchł działów wojewod.zkich i 59 od- bytu, lecz od wiedz aj ą, szereg
skiego, wybranych pr::ez parla- machu stanu.
'
straJk w pow; Limanowa.' Dą- działów powiatowych. Ch. T. P. miejscowości okolicznych. W ce, ment, był zamachem na zdobyte
.
browa, pow. Krosno. PoliCJa tlu- D. opiekuje się około 70.000 lu uzyskania własnego fachoweprawa ludu, by! zamachem nJ
R.uch Lu~lowy bronil konsty- mila strajk krwawo. Byli zabi.:1 dzieci chłopskich. Posiada 106 go personelu wychowawczego
demokrację. Te.n okres hist?rii tuCJI, , braiil praw .. parl~men~~· i r. ~nni. Podczas manifestacji nJ Ip1:zedszkoli,. s~rnpiają,cych pra- Ch. T. P. D. przeszkoliło w
?d 1926 - do wybuc~u WOJDY wa_lcz'~ ł .o. ~;o.lnosc'. :owno~~· j Swięcie Lud?wym w Łapanowie :vie _4.0~0 dz1ec1,. 123 pu~kty do- swych ośrodkach w Pomiechówjest okresem samowoli, dyktatu- SJ?Ia" 1.ed_hwo~c i praw~~ządnosc. pow. Bochma _pohC]a zmasakro- zyw1ama, \~-ydaJące pos1lk1 dla ku, Szycach i Nakle w 1946/47
ry Pilsudskiego i jego kliki. Jest Piłsudski chciał _rządzie .. ponad wała chłopów. Byli zabici i ran- 5.000 dziecL
roku 199 wychowav1;czyń i oto· okres- nieleaalny
narzucon)' parlamentem, chciał zrobic z Se1- ni Za t)'tn poszły strai'ki i mani·
J e d 110 Z UaJ·tJ'U d Ule.1
· · SZYC h za- chroniarek.
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1926 r .. am i:a:u rn~ mi.al. sw?bor,zysz Y wy or~. w 19 ) 0. r. O- w Ru.eh~ L.udow)~m był_ rok~em ldem chłopskim w okresach ~n-, u":a?ę na z1ec1 z terenow bardy narod wypo\\1ed:iec się w wstał „Centrol.ew
czyli blok napręzen1a i ostr.eJ walki z ow- iensywnych
robót
polnych dzteJ zniszczonych przez wojnę
:wyborach. Od, tego. ~.zasu fal~z wybo~czy ~PS, NPR, \Xlyzwo~e~ czesnym system:m. Pote~ prz~· ~arzy~two . 1.?~w}ązuje prze.z oraz
terenów
nawiedzonych
1 kla~:shvo b) lo glo\ · ną bron ..1 ma, Piasta i Str. .Chł. do walki "- szły. słynne. pro~e~y, w ktory~.1 zakładame dziecmcow. w chwi- powodzią. Dla tych dzieci urusanaCJI.
dyktaturą s~nacyJn_ą. Terr?r_przed setki chlopow zasiadło na ławie li obecnej czynnych jest 70 dzie- chamiano kolonie letnie. W roZaufanie jakie Pilsudski zdo- wyborc::y s1.ę wzmogl. Poli ej.a sza- o~karżonyc~. Posypały się :wyr?- cill.ców.
kti bieżącym z terenów tych
byl sobie wśród robotników i lała. P~cyf1ko,yano chl~po:V w k~. I znow~z przys:la pacy~1~aqa
wysłano 176 dzieci na kilkochlopów zostały wykorzystane IV lwowskt.m, sta111slawowsk1m 1 tar- kilku .powiatow .Małopolski srodMimo powszechnego braku le- miesięczny pobyt do Danii,
przc:\\:r~cie /maju\'>ym, ~le ~·net nopolsk1m. Maso"'.o aresztowa~ kow:i· Przyszl~ d~ .krwaw.~~o karzy Ch. T. P. D. czyni wysił- Norwegii, Holandii.
Pomimo
chłopi 1 robotmcy przejrzeli na no w ob~awach. dz1alaczy ludo starci.a chlopow „ policią w ~r-e- ki, by dziecko chłopskie było od st'.1łego ko~1taktu _z or~·anizacj~
oc:y i odwrócili się od Piłsud- \;ych, ~1to, mszczono dobytek szow1cach pow. Prze~orsk;, _w czasu -~o cz'.'1-su badai:ie. Z~ro- ~1 zagramczi:iym1, ktorych m1skicgo, i jego kliki. Rozpoczęła rnłopskt.
pow. R~idka, w _Zamojszczyzn1e, wotr:osc w~1 pozostawia wH;le ~e przebywaJą w Polsce, 9~. ~·
się : tv n " ·~tcmem walka. Na iDo urn wyborczych napędza· w .Hrubies7owsk1.m, Krasn)'.~taw- do. zyczcma, skoro na. !).!)27 1 1 . D. ma ogro~1111e tn1dno·~." 1 f1zaw:i t? tsz~ i naj 0 ~tr.; i<;zą walkę n? ludność na k:e~ach wschod- sk1m itd. \V wym ku tci akC]1 wy-j dzieci zbadan~~h. w 1.916, 17 .o- ~a!1~o. we \\ olJec ootrzelJ ;., .:;1 uolprowadzih chlom na czele z; nich wpwst z ko;mola z choqg-1 toczono ponad 200 chłopom pro- kolo 1.395 . .sk1e1owano do P-Ie- sk1eJ •

na3sta;s~ą klasą społeczną i jed- tej po;vsta~ Brześć.. _Przywódq'. !dz~ słabych. i bojaźliwych.
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prze·
DYSKUSYJNY,;,, programem o silnej
ogólnowadze przedmiotów
kształcący~h.

zkola wie·s' a na nowych drogach
Otwierając

sp11awie.

W tych dniach zakończył się
w Ciechocinku trzeci z kolei w
odrodzonej Polsce zjazd przedstawicieli nauczycielstwa wiejskich szkół ogólnokształcących.
Pół roku temu odbył się podobny zjazd w Krnkowie, a przed
rokiem w Lądku na Dolnym
śląsku.
W kwietniu bieżącego
roku odbyły się jednocześnie
dwie konferencje dyrektorów
gimnazjów i liceów TOlniczych.
Jedna w Ursynowie pod Warszawą,
druga w Podzamczu
Chęcińskim koło,Kielc.
Rozważania~ uczestników tych
zjazdów świaaczą o ważkości oświaty w obecnej rzeczywistości naszej wsi.

W
nie

niewoli

panszczyzruanej

miał chłop najmniejszego
dostępu do szkoły; Niewiele poprawiło się pod tym względem

i za sanacji. Pomimo pozornych
możliwości nie było dla wsi warunków do kształcenia się.
Niemcy wyniszczyli w dużej
mierze wykształcony element
narodu. Dotknęło to w pierwszym rzędzie wieś, gdzie był on
i tak nieliczny. Teraz, w odrodzonej Polsce, w nowym ukła
dzie stosunków społecznych
potrzeba jest wsi wielu gTun.townie wykształconych chło
pów. Stajemy wobec konieczności odrobienia tyluwiekowych
zaległości.
I tu właśnie mają
sens org·anizowane zjazdy ikonferencje.
.
Biorący udział w nich spoglą
dają z głęboką troską w przyszłość. W swych przemówieniach podnoszą, że na wsi jest
jeszcze za mało szkół powszechnych. Te zaś, które są, nie są
całkowicie wykorzystane.
Bo
SPROSTOWANIE
W poprzednim (32) numerze
„Chłopskiego Sztandaru" wskutek niedopatrzenia korektora
wkradł się do artykułu T. Wyrzykowskiego p. t. „Coś niecoś
o genealogii i ideologii B. Ch."
błąd w szpalcie 3-ciej, wiersz
21 od góry. Zamiast „z Jędrze
jowskim" powinno być „we wło
szczowskim" co niniejszym prostujemy.

dzieży

wiejskiej jest za mało,
aby stan ten uznać za wystarczający. Jest to wprawdzie już
spore osiągnięcie po wojnie w
albo nie ma w nich kto uczy&, dziedzinie szkolnictwa wiejskiealbo źle uczy. Często i dzieci go. Widać w nim, jakkolwiek
nie chodzą do nich, bo nie ma- nie· skrystalizowną jeszcze w
ją w czym, lub są zajęte pracą. żaden system szkolny,. myśl obA jeśli nawet i chodzą, to nie jęcia oświatą wszystkiej młomają z czego 'uczyć się i na dzieży chłopskieJ· Ale doprowa·
czym pisać. Nauka w szkołach dzenie ao z~d~walającego
staśrednich i wyższych jest wpra- nu pochłome Jeszcze sporo
stawdzie bezpł_atna, ale mieszkanie rań, sił, p:·zewalając~go się P?i utrzymanie w mieście jest za nad nami w szyblnm tempie
drogie dla wsi, która wyni- czasu.
szćzona przez wojnę, nie może
Dotychczasowe
rozważania
sobie pozwolić na kształcenie szły po linii teoretycznego
otam swojej młodzieży Nie jest pracowania
systemu szkolnicrównież jeszcze dostatecznie potwa średniego wsi z zamiarem
stawione szkolnictwo zawodo- rozwiązywania tego zagadniewe rolnicze, aby mogło spełniać nia nie gdzie
indziej, lecz na
w zupełności swoje zadanie.
wsi, tam, gdzie chłop żyje i
W tej chwili jest u nas około pracuje, aby miał swoją szkołę
170 szkół średnich rolniczych i pod bokiem, by mógł posyłać
ponad 130 wiejskich szkół śre-1 swoje dziecko z domu, by mógł
dnich ogólnokształcących. Uczą-I się nim bezpośrednio opiekocej się w tych szkołach mło- wać i doglądać go tak w nauce,

tym artykuJem dyskusyjnym palącą kwestię oświaty wsi,
wszyscy zainteresowanj, a szczególnie chłopi, wypowiaja!< kto potrafi i rozumnie w tej niecierpiącej zwłoki

chci:elibyśmy, aby
dali się szczerze,

To sa zasadnicze ramy pow·
tarzających-· się co pewien czas
obrad nauczycielstwa. Bezpoja~ i V: zachowa;niu się .J?zie~ko, średnio wi~aft w nich do~rą VfOżyJąc i ucząc się w swoim sro-. lę uczestr:ikow tych_ zJazdow.
dowisku, nie traciło by związ-1 yYyraża się _ona przede w~zyst
ku ze wsią, nie ~yło~y ?ara- ~i1:1 w c~ę~i .1'?zbudov:rama, ożone na wysferzeme· się, me za- sw1aty w1eJskie1 na ws1, w srotracało by się dla niej w póź- do:v~sku wiejsk~m. W sp~·awie
niejszym wieku.
t~J J~~~k p_o,ymna zabrac g~os
Dotychczas wyłoniło się trzy row_mez _1 wies sama. R,ozw1~
projekty tego rozwiązania:
zam_e _teJ spraw_r .grubo ~a"".az~
p·ierwszy, to uJęci
· ·e s zkolni·c- na JeJ. przyszłosc1,
t
dto tez
d ·mecb
twa średniego wsi w system ona sarna o ym za ecy UJe.
szkół średnich o charakterze
Nie sugeruję tu żadnej Il\?'"
zawodowo-rolniczym. W takich śli. Rzucam tylko wezwanie tym
szkołach młodzież kształciła by chłopom, którzy zastanawiają
się fach owo rolniczo,
a przy się nad szkolnictwem w.si, aby
przedmiotach ··czysto zawado- brali udział w jego organizowawych otrzymywałaby również i niu. Poprzez i·ozmowy na ten
wykształcenie
ogólne. Drugi temat, prnez wypowiedzi puprojektowany system, p1·zed- bliczne, czy to na zebraniach,
stawia rodzaj szkół ogólno- czy w prasie, niechaj się wie~
kształcących o silnym akcencie wypowiada, jak chce mieć zor„
regionalnym, gdzie przy wy- ganizowane szkolnictwo i niech
kształceniu ogólnym wykładano nie czeka, aż je kto inny dla
by i przedmioty fachowe. A niej zorganizuje. Niech sama
trzeci stanowi połączenie szkoły przystępuje do pracy wedle tepowszechnej ze średnią, obej- go, jak sama to odczuwa i ro„
mującej 10-12 lat nauki z. zumie.

I

Upowszechnienie Sztuk
się

Pięknych

coraz subtelniejsze i wła- tek, świetlic, teatrów, koncerArtyści więc niejako tów i t. p„ oraz przez podnoszetorują drogę życiu ludzkiemu, nie zamożności przeciętnych IuLudzi, na podstawie icli za- a narzędziem są.
tu dzieła sztuk dzi, któ1·ych winno być coraz
miłowań, uzdolnień i wykształ
pięknych. Znaczenie. sztuk pięk- bardziej stać na kupno książki,
cenia, podzielić można in a kilka
nych jest tu ;widoczne,
na teatr i. t. p. Więc - reforkategorii. Człowiek zwyczajny
my społeczno-gospodarcze idą
to taki, który pracuje, śpi, je,
UPOWSZECHNIENIE SZTUKI po linii upowszechnienia sztuki,
zabawi się przy muzyce lub kieI REFORMY GOSPODARCZO- lecz, jak dotąd, z wyjątkiem
liszku, lecz, gdy spojrzy na
SPOŁECZNE
malarstwa i rzeźby t. zw. sztuk
świat, który go otacza, nic tam
plastycznych. Malarze i rzeź
nie dostrzega poza przeciętnoRównież widoczną jest pobiarze wskutek. parcelacji, uścią. Inaczej artysta. Ten ma trzeba. upowszechnienia sztuk
społecznienia fabryk i banków
wzrok bystrzejszy i duszę wraż- pięknych, żeby najwięcej ludzi stracili
dotychczasowych odliwszą, on w tym świecie do- mogło z nich korzysta6. Potrzebiorców, a nowych nie uzyskali,
strzega nieuchwytne dotąd rze- ba jest tak zrozumiałą, jak to, poprostu
stracili pracę, a co to
czy, przeżywa je głęboko i, co by wszyscy jedli chleb. Mimo znaczy,
nie h·zeba chyba tłu
najważniejsze, wyraża je. W to jednak dotąd dzieła sztuki
maczyć.
ten sposób powstają dzieła pięknej, tworzone przez najsz.tuki pięknej, jak: obrazy, większycl artystów ludzkości,
PROJEKT MECENATU
rzeźby, powieści, muzyka i t. d. dostępne były tylko wybranym,
LUDOWEGO
One są piękne, to znaczy podo- którzy mieli czas i środki matebają się. Ludzie zwyczajni pa- rialne ku temu.
Niewątpliwie
W związku z tym powstał
trzą. na nie, czytają je, wsłu- współczesne reformy społeczno- projekt zorganizowania t. zw.
chują się w nie, przeżycia gospodarcze,
zmierzające
do mecenatu ludowego. Wychodzi
artystów stają się ich przeży- równości gospodarczej, mają na się z założenia, że malarze i
ciami i w ten sposób bogacą celu poprawę .tego stanu, u- rzeźbial'Ze, w ogóle artyści, zaswe życie, czynią pełniejszym i przystępnienie masom dostępu wsze korzystali z opieki zamoż
trwalszym zarazem, a pod wpły- do dzieł sztuk pięknych. Do- nych, z tzw. mecenatu. Mecewem tego ich stosunku do stęp ten pójdzie dwoma -droga- nasami były zawsze warstwy
świata, ich zachowanie się sta- mi przez organizowanie biblio- , rządzące. Dziś warstwą rządzą-

Przed wybuchem strajku

ZNACZENIE
SZTUK PIĘKNYCH

chłopskiego

Z pracy dr. Stanisława Szczotki j Eugeniusza
Birlenina p. t. „Strajki chłopskie w Polsce".
W trzy dni po uroczystościach nowosieleckich t. j. dnia 2
lipca 1936 r. policja zastrzelHa 5 chłopów i nmiła kilkudziasięciu w Krzeczowicc.ch (pow. Przeworsk), jednocześnie zaś
w Ostrowie Tuliglowskim (pow. Rudka) zabitych zostało 7 chlopów. To byla odpowiedź rzqdu na postulaty polityczne Stronnictwa Ludowego.
Zdawano sobie wobec tego sprawę, iż dalsze wysuwanie memoriałów pod adresem czynników rzq,clowych, uchwalanie no1.1;ych rezolucji jest bezl:elowe. Należy zmienić taktykę i zaostrzyć walkę ze znienawidzonym rezimem.
Atmosfera polityczna w Polsce stawała się coraz bardziej
duszna. Sfery rządzące poszly za przykładem Hitlera i przystą
piły do organizowania specjalnych oddzialów policyjnych, przeznaczonych do walki z własnym narodem. W Golędzinowie pod
Warszawq, w Wielkich Mostach kofo Lwowa i w innych miejscowościach powstały osobne szkoły aspirantów policy;nych, mających stać się janc"?arami 1·eżimu, zwano ich „zieloną policją",
od zielonych mtmduróu: kroju przyjętego w wojsku.
Aby zapoznać posłów z ich wyszkoleniem zawiózł pew11.ego
dnia grupę ptn·lamcnta-i:zystów do obozu ć.wiczebnego i urzqdził
im widowisko, aby przedstawić im, jak się .rozpędza c!emonstru.jqce tłumy. Przy tej okazji omal kilkunastu posłów nie zostało poturbowanych.
'
Sanacja przygotowywala się więc do wojny domowej. Wo. bee tego Stronnictwo Liidowe postanowiło chwycić się całkiem
nowej broni w walce o prawa do Polski - zrodziła się koncepcia strajku chłopskiego.
Ten nowy sposób walki politycznej chłopów powziq,ł Wincenty Witos i postanowit zachęcić do jeao wykonania Stronnictwo. Zaprosił więc do siebie profesora Stanislav;a Kota i z nim
- przy współudziale dra Władyslawa Kiernika i Kazimierza Baqiiiskiego omówił formę strajku i sposób jego przygotowania.
Rozmowy te odbywały się w pierwszych dniach stycznia 1937 r •

•

je

ściwsze.

cą są

masy ludowe, masy JJrar
zorganizowane w z. wią.z•
ki zawodowe, więc związki te
powinny wziąć w „opiekę" pla„
styków. Polegało by to na tym~
że członkowie związków zawo·
dowych płaciliby składki na
fundusz, który by szedł na za•
kup obrazów i xzeźb. Dzieła te
z kolei rozlosowano 15y, albo
rozdawano jako premie między
cujące,

członków

związków,

Pomysł

ten, mimo że znalazł uznanie w
prasie, uważającej się za pos*
pową, nie ma w sobie nic z postęJłu. Mecenat, jakim by on
nie był, ma tę zasadniczą wa·
dę, że dzieło kryje przed ludź„
mi, dawniej krył w salonacn
bogaczy, a projekt dąży, bJ~
krył w izbach robotniczych czy
chłopskich.
A reszta, milionY,
ludzi, którzy też chcieliby mieć
dostęp do dzieł sztuki?.
TECHNIIU I UPOWSZECH·
NIENIE SZTUIU .
N owoczesna myśl musi szukać innych rozwiązań, bardziej
współczesnych.
I tu uwaga.

Od Witosa wyszedł nie tylko plan strajku, ale równoczefoie wczorajszym. Krąg zainteresowań chlopskich Tozszerza się gwał
wzywał on do siebie cały szereg działaczy ludowych ( ś. p. C:iaptownie, a kwestia chłopska zaostrza się z dnia na dzień, Prag"ltieski, W. Sokalski, Br. Zalęski, dr. St. Szczotka, ś. p. P. Niemiec, 11ia i żqdania chłopów poszly niechybnie naprzód. To już nie
mgr. E. Kaleta, ś. p. red. P. Kaleta, Wł. Witek, St. Niła i in.), agitatorzy gtoszą, ale wszyscy chłopi wiedzą, że stanowią 10 proc.
z którymi omawicił sposoby przygotowania walki, słał przez nich obywateli paiistwa, a blisko 90 proc. narodu i że bez nich nie
listy do oddanych sprawte dzialaczy ze słowami zachęty i rozmożna się ani wy:!:ywić, ani obronić. świadomość ogólna i niekazów. Przez pierwsze półrocze 1937 r. kilkunastu działaczy po zalezność u:y§lenia zrobiły na wsi nieprawdopodobny postęp.„
kilka raz"!J przekrada się przez zieloną, granicę, aby otrzymać
Nie bawiąc się w żadne przepowiednie co do postanowień
cd Witosa nowe rozkazy i polecenia, bq,dź też zdać sprawozdaKongres·n, 11ależy pamiętać, że zbiera się on w warunkach 11ienie z wykonania poprzednich. Dochodzi również we Fry"dku .zwykłych. Wielkie wydarzenia zeszłoroczne na terenie wsi
w Czechosłowacji do spotkania. ze Stanisławem .Mikołajczykiem,
i Stronnictwa Ludowego odbiły się o każdy zakq,tek kraju, na- ·
który w zasti:pstwie schorowanego marszałka Macieje Rataja wet przedostaly się za jego granice, ale nie doczekaty się dotąd
kieruje Nacz. Komitetem Wykonawczym Strc>n. Ludowego i który
miarodajne odpowiedzi. Zarzqd:enia zwiq,zane z wypad/cami
~ tego powod11 kierować mia! przygotowaniami i prze}>r~wadze:
owymi przecież za odpowiedź nie mogą, być uważane. Naodwrót
niem strajku. Obaj d działacze 11stalają, ostateczne plany walin.
nie brakło wydarze1~, które boleśnie uderzyły w ambicję, honor
W tym również okresie jeździ do prezesa Witosa Bruno Gruszi samopoczucie chłopstwa.„
ka . prezes SL na Małopolskę. Ustalony na emigracji strajk chłop
· Kongres ma wyręczyć innych - tę odpowiedź przynieść,
ski miał zostać uchwalony pr:ez delegatów Stronnictwa Ludoa ponadto stać się dalszym etapem w walce przez hid polski
wego na Kongresie.
p1 owadzonej. Nie jest jego zadaniem ·szukanie oparcia. dla. chło
Zwołany na 17 stycznia 1937 r. do Warszawy Kongres Stronpów, gdyż oni posiadają dostateczną, siłę. Nie potrzebuje ponictwa Ludowego, budził wśród całego społecze1istwa polskiego życ.::ać aobie programu czy haseł od innych, gdyż ma swoje, tak
ogólne zainteresowanie. Powszechnie zdawano sobie sprawę z tepisane, jak prze4, życie i rozu.m podyktowane. Nie jest ani zago, iż ludowcy zajmą na nim stanowisko, które będ~ic odpodanie1P, ani interesem chlopów zaprzysięganie się komukolwiedzią, n:. odr;:;ucenic ich postulatów nowosie!eckich. Zdawano
wiek na p~·awo lub lewo, bo oni majq, wlasną_ drogę, interesem
sobie równic.: sprawę, że będ:ic to odpowied:. twardz:, zdePolski i własnum podyktowaną. Posiadają także kosz.towne docydowana.
świadczenia, ktć.rych tak prędko nie zapomną".
Artykuł p1·ezesa. Witosa ogłoszony przed Kongresem zdaI rzeczywi:kie Kongres dał spodziewaną odpowiedź 11a odwał się to zapowiadać, nawet ui tych częściach, które ocalały
rzucenie Tezo!ucji wręczonych Rydzowi.- Śmiglemu w Nowaspod nożyc cen:::om.
sielcach, postano~~H bowiem slmjk chlopski, jako dals::11 etap
„Kongres ten, czy się to konni podoba czy nie, reprezentow walce Stronnictwa Ludowego o demokrację, wolność i pra.wać będzi~ nie
tylko olbrzymią. większość polskiego wło
wo1·ząd11ość.
J
śdcdstwa. ale wszy~tko co wśród niego stanowi rozam, chaWielka ilość ofiar i p1·zeilctdowań wywołało. wśród de1ega
rakter, inicjatywę, zdolność do czynu, siłę i wpływ11.„ To wszyst- tów, naturalne objawy twardej zaciektości chfopskiej. \\·e wszystko, co się n:i wsi znajduje poza Stronnictwem Ludowym, to okich przemówieniach górowała sprawa zaostrzenia ta.kty1ci Stronkruchy przez ruch ludowy wyrzucone, ludzie pozbawieni stow - nictwa bez najmniejszego względn 1ia ofiary, jakie to za. sobą,
pacierzoweg.p. fałszywi. sprzedajni, gotowi służyć 1ca-!:d~nw kto
rnoie 1)0ciągnq,ć. Zdawano sobie bowiem 11vrawę, ie ti-mlno wyzapłaci, ale zdolni każdej chwili opuścić go i zdradzić. Ci chlotrwać dalej v1·zy taktyce lagodnej, gdy sir ma µ1·zed soba czynpów nie repreze11ttijq i nigdu ich rcpre.::entować nic będą.
niki niedorosfo, bądi zwyrodniale, lctóre lagod11ość uważają za
Dzisiejsze zagadnienie chłopskie nie jest już zagadnieniem słabość, Jakże 1'noż1ui wysyłać deputacje czy składać memoriały
4
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zwraca się ku nowoczesnej technice. Zwróćmy u wagę na literaturę piękną.
To, że się 011a
upowszechniła,
głównie
zawdzięcza się właśnie rozwojowi
Nie:byt odlegle są c:asy, gdy niwersvtetach ludowych"._ S,1- dejmowala się wyzwolić ią z chowanków i chłopów :. okolicy
drukarstwa i przemy ·!u pa- nad mogiłą \' ·. \\'1tosa w lar: ni ~ tylko zainter esował si~ pańs:czyinianej . spuści:ny
Przeworska postawi! nowy unipierniczcgo, od czego zależy, że \\i'ierzchos!awicach :biegly s i ę duńskimi · uniwersytetar;.1i lud J- l-c ic1 11noty 1 nie\'' Oli duchowej, wersyt,et w Gaci. f praca posz1a
książkę, która .k~cdyś_, kos~to- myśli ws:ysti.;ich chłopów. Po- wymi, ale po po\,_rocie do kra1u a~e s:la_ w ni Cl. naprawd_ę spd da~ej. Rósł : 0:stęp v~·ychowankó.w
wała _tyle, co wies, dzis !nozi:a 1 chylili oni glow y przed J egr) zorganizował na ich w:ór nas: niala m1s1ę apostolstwa v\·1e1sk1e- uniwersyteckich , rosł w oparciu
nabyc za kurę. Podobnie s 1 ę wie!kościa i postanowili ją ucz- I pierws:y uniwersytet ludowy w 1 go.
o nich nas: Ruch Ludowy.
1
d~icje ~ muzyką. Tiadio u moil.i- cić pomn(kiem. Zapr:ysięgli so- Szycac!11.
Tr:eszc:aly stare, zbutwiałe
Pr:ed samą wojną bylo ju: u
wrn. na.i szerszym rnasom brame bie w~ budować w Jego wiosce
Nic by! to : 1pelni e taki sa:n :ręby wsi, pod naporem m~lii.:: - 1 nas kilkanaście podobµych uniudz1~łu
k_onc~rtach n_iuzycz- rod:innej uniwersytet Ludowy . uniwersytet, jak ,.. Danii, ale nej wpr~wd:ic,
a_le OWl~n.cj ·I wc rsytetów. Były to _ic~nak w
nych na]'„vyzsze,J kla·.:y, .i napc- pod Jego imieniem.
j miał du:o podobie ńs twa i opar- wspólną ideą_ r-a rstki _mlodz1ezy , porównaniu ~ S:ycam1 1 Gactą
wn w. medlugim c_~a~1e nadr 1 .
, _ , ..
ty był 0 tą. samą ideję -: budzc- umwers)-:tecki~J· l~ 0.111 porywa11 I t~·lk? maleńk1.e s:kólki. Do spelz' :c„a] lłJJO\Ysze:::lrn1 s,ę zna\V- '.' '-'.h_.opi polscy;1 C_-)~,aici ... , nie czlowieka w ch~op1e, wy- za sobą 1 wd:1 crali się coraz dJ.- m ania :adama dorastał tylkJ
stw.o. muzyki._ O~ó,;. przyna.i- 1 r?:wa:aicie, post~nowcie!
:;-:- 1 :walanie w nim nowych warto- I !ej w te? :;:aro_śn_ięty pr:.es_ą~a.m1 Nietążków w Po.:n~ńskim .. Jest
nrnieJ u nas, me w1dac, b) orga- pisat pr:ed dwudziestu laty \y -- ści. Nie była to równie: s:kól- 1 chlopsk11m sw1at, roz1 as111a1ąc nadal Gać, choc rie ma JUZ ·.v
n~zo:Yano. po·ważn~e upowsz.ec_h~ ' tos w broszurze pod P~"':'Y.z.szvi~ ka, dająca jakiś dyplom, ale go i prze~war~a_iąc ~o ~'~oiemu. niej wielkiego nauczyciela chłop
nie1;1~ dz1~l .sztuki mala1sk1e.~ i j tyt~łem., - „C~cę ~\Hocic !e , 1 szkoła życia, uc:ąca realnego p .l- 1 ~~dz1ła się W!~S. \'V1dac ią było sk1ego - Solar:a . .
rzezbiarsl\1e.1. n;t drodze ,odtw~H'- s:c-~ ll'v\agf ws ... ystkic~ chłopo" trzenia na św.iat, trzeźwego m r- 1uz : da~eka , 1a~ ;:la mocarn;i,
Chłopi doceniają w naszyt9'
stwa tech~1czncgo. 1 ecl1111~a .- pisał da.e! -, ?ez w-~lęd~ n~ ślenia i wlaścrn·: egb podchodze- k.rzep~a .1. rnłodz1encz.a. P.rzera- tuchu rolę uniwersy tetów na tar?Pr?d.ukcyJn~ w~rdoskonahł~ 1c.h . prz~nalezn.~sc part_vi...ną_ 1 :1_, nia do ws:ystkic~ spraw..
ziła si~ Je) poch.odu sanacja, .?~ ką miarę, jak Gać i jako pomni.k
1119 JU~ tak; ze mozna uz:vslrnc
~za~ __ a sw?J obl:o,~ia_e~
Gronnd:1c~ się w u?1wersv - s~ła, me sp1ewaią.c „Brygady . LI Witosowi pr::yrzekli w,ystaw1e
d?ln·~ i t8:me rcprodukc.)~ obra- wied_iec~ prat.., ę. de_ ogrk _e. · tecie mlod:1e: pr:e.obrazala się me w„takt grane1 prze: sanaqę taki sam w jego rodzmnych
„. w i r~czb. J?laczego s1~ tego Ch~ę ~e- ws a_ac ro~_ę. , tor,,, "' ci1gu pobytu v.: nim wewn.ętr:- melo,dn.
. ~·ier:: chosl awicach. Całym svvom.c robi.? ~ZJP!o,. odtwo_:z~n: 111 ". 1,m. -?~mem, ~~~ mmsm~ ~~,°~I nie .. Pr::ewart?śc1ow~ł~ posiada:
\X yr.:ucono olar:a .z :yc t im życiem zaslu:.yl sobie na .to.
wielot~·;:;.1~czmc, ~11:10 tan!o.sc1, d::c, 1esl_1, mam1 ~ ~I o n~pr:v. ie ~ ne iu:. w sobie zaląz~1 dobra 1 na m'.eiscu d~wnego umwers~te- Praca przy budowie pomnika
przynosiłoby a1'.ty~c1e :-vlasc1w.ą P~-x.s:łosc leps-ą sobie _go to \ calkiem inna wychod:1ł.a stamtąd tu za1r:1p.row1zo\yano s~~acyji:i-_v już trwa. Są ju; gotowe plan~'·
zapłatę,. podc'.lmie ,Ja { ,Jest z _li- ''ac.·
.
.
.
. w świat. \\' dysk~sjach, pr:J- 1z prz.ysp1ewka~1 na czesc rez1-1 Chłopi z okolic \\'i.er:chosławic
ter<:ta~1, ktorzy ~d \~ydawc?"':' I N 1~ ~1o:e byc. wspa111als:ego.: wad:onych na uniwersytecie, m~ „ 1 ~tawamem , ..frontem
i dają swoja robociznę, :wożą mapobiera,lą honoraria. Z di ug1e.i bard:1e1 o.dpow1e?nicgo pom.111- k.ształto~vano wszystko w opa~-r '~s1 . z ideą 1'.1ydlei:1a oc:u, _me- Ite rial budowlany i pracują przv
strony szkoły, mzędy, iz by ka dla \X' 1tosa, iak ten, ktor: cm o wieś. Nawiązywano z mą robstwa, pow1ewa111a ch'.)rąg1ew-1 :aHadaniu fund z.mentów.
cachłopsl::ic ~ r ohoti:iicze zapełni- w:i:os::ą mu chlopi w postai.:i coraz wi~ks:ą. łąc:ność. Ty~ i ką i. P'.'~·imi piórami. .
.
łej Polski plyną na ten cel chlopłyby sic; p ;-knynu reprodukCJR- Umwersytetu Ludowego. Albo- 1 trwalszą, ze świadomą. Młodz1ez , C1ęzk1e -byly poc:;atk1 umwer- skie składki. mniejsze i więk'szc-.
mi dzic}, do ~tórych rno~n~ ~:V I wiem \.Y'incenty Witos rósl ra- 1 uniwersyte~ka rozu~ial~ ogrom- ' sytetów ludowy.eh._ Wiedział t~ż Lecz tr:eba jes:c:e wielkich sum,
dolą.czac kry.yczn~ omowiema zem z ~uc~em Lu.dowym. T:vc- ne znac:erne wsi w zyc1~ nasz.:!- , ? tym 1 Solar: 1. i:1e przeląkł slę by gma~h ten dobudować ~o
11ap1sane przystępme.
rzył go 1 miał na mego bezposre- go narodu. Brala na s1eb1e za n:ą zadnyc.h trudnosc1. Za gr.os:owe I końca. Komitet uczc:enia pam1ęni wpływ. Nie był on ksztalco- odpowied:ialność i nie tylko po- 1składki przy pomocy sw01ch wy- ci \\'.'. \\''itosa wypuścił cegiełki
ny w s:kołach: .Był samoukien:i.
po ty iącu :łotych każda. ChloJAK TO ZORGAl'aZOWć? (Sam, bez i;1cz)'1e1 pomocy_ kszt~tpi. po vinni ro:.kupić je wszysttowal swÓJ św1atopoglą~ 1 w rn ·~he, aby jak najprę'dzej dokońRozwiązanie tej sprawy nie- ustannej pracy dla w 1 wypra ·
czyć budowy, żeby młode poko1
zmiernej wagi dla kultury na- wadzał ją z opłotków_ na szerszy
KSIĘGARlllA SWIĘTOKRZYSKA lenia wsi mogły wychowywać się
rod weJ sprowadza się wlaści- gościniec. życ~a, ~u św1atlu. Pr:_ez
już w tym uniwer ytecie, w my!.l
wie do niewielu prostych zabie- cał.e swoie .zycie byl nauczyciewskazań tego największego . z
gÓ\V organizacyjnych z dziedzi- lem chlopsk1m. Nauczał yisme~,
Chłopskiej Spółdzielni Wydawnicz:ej _ Oddział w Kielcach
chłopów, ojca Ruchu Ludowego.
llY gospodarczej. \~rystarczy pr~ykladem i slowem . . .Zostaw•t
Cegiełki (po 1.000 zł.) możstworzyć przedsiębiorstwo, po- tez po sobi.e olbrzymią na tym •
na nabywać:
·
p r:eora l :au go K i e 1 c ę, Pb: Party:antóW' 17
\\iedzm~· zwvcza1' nie :fabrvki
po Iu pusci:nę.
:
Skarbn1'ka
J
•
J
•
• • k
·
· I
w 'vr
w ars_av\le - u
1
n~· naj vyżs~ym poziomie tech: I r:;:o_n~. mwę. wi.eJS ,~ po.:.si.a n:
Głównego Komitetu Uc:c:enia
11 11.'.znym, ktore b<,:dą dostarczac ' n'.eJ - 1arno 1 d~1. \"\ ięc te- 1 chlo
Poleca:
Pamięci Wincentego \V'itosa- reprod.ul~cji dziel pia.stycznych, 1 P~ chcą, by 1 nad~l po:osktalJ :
Al. Jerozolimskie Nr 85, poodpow1ec1110 zno rmalizowanych · rnm1. By w wystawionym u e
KSIĄŻKI
k · · 201 ·
g;dy idzie o obrazy, by mogli go łczci unikwersyltecie i:nial_ nad~l
o~v Kr~kowie
w Redakcji
odbiorcy np. wykorzystywau ra- wp yw na . szta towanie s'.ę myMATERIALY PIŚMIENNE
, cl
· ·
l B
my. ozdabiając mieszkania za- śli ludowej. By prz:bywaiąca w
Wy al~1ctwa „Piast'-, u. as:.
leżnie od okoliczności.
\ tym gmachu mlod:1ez chłopsk;1
GAZETY J CZASOPISMA
towa 1 , .
„
Przed ·ięb iorstwa takie mu- czerpała z Jego ~ycia zapał i ch.ęć.
w Poznamu-';, RedakC]t wyd.
1
siałyoy pro ·adzić, a przynaj- do pracy na wsi, do wytrwama.
„P.olska Ludowa , ul. Paderewmnwj mieć~ decydu jący wpływ \· Idea uniwersytetów ludowych
Ksiązki naukowe
podręczniki fachowe - podręczniki
skiego 6.
ua to, co się w nich produl-owa- \ pr:yszła do nas z Danii. Kiedv
szkolne i kktury dla s:kól ~o' ·szechnych i średnich - książPo:a tym ws:elkie wpłaty n.l
loby - związki artys tów pla- pr.:ebywający tam inż. lgn. Soki i w)>"dawictwa rolnicze _ książki dla młod:ieży i dzieci.
ten cel uis;:c:ać można w Zar:~st~ ków. Nie widać nikogo, kto /c;rz, :achwycony życiem Duńdach Wojewódzkich P. S. L.,
mógł by ~eh \\ tym zastąpić. c:yków, ::apytał pewnego fryNowoLi wydawnicze
ora: PKO na konto Nr 1-5555
Ilola państwa - to udzielenie zjera, czemu zawdzięc:ają obecPolSkie tronnictwo Ludowe Nakredytu na ul'Uchomienie przed-\ ną kulturę i dobrobyt kraju, ów
czelny Komitet \ 'Vykonawczy,siębiorst\\' i stałe, życzli ~e po- ! odpowiedzial mu pytaniem: Kompletowanie bibliotek. \Vysylka. książek na prowmCję.
zaznaczając na przekazie, . że jest
pan:ic dla tego rodzaju działał-' „Jak.to, to pan nie wie? Nas:e
to wplata na budow~ U111wersyności ZwiQzków PlastykÓ\i.
mu chłopu, wycnowanemu w uKomis
zamiana - hurt.
tetu Ludowego im. \Y/ . \X'itosa.
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osobom, które nii;;dolne sq znnlcić w sobie dostatecznego rozunw ~ta1m, ani na tyle 11\tlo~ci ojcc;;:.1.y i panstwa, by prze::: 1;.:ycięzyć bqd. to egoizm wlad::.y, b._,.:: pamięć ;;atruteJ tradycji
o tQ i"ch la.t.
Zd W(t o soh'e sprawr. :Oe cl, lopi nie mają j11ż do kogo chodzić z pe•awazi11m1 i postulatami. Nhisz(f zdać' się wy fącznie na
swoj~ siły.

To tez deleoaci z województwa kielecki 0 go, podnie śli hctslo
o dbuc.::a w Warsc:riwie ogólnopolskiego zjazdu chlo7J ów z ca łego
paitstwa. Wojzwództwo wa1·szacNkie pod.jęło ten projekt jak najgoręcej i za nim t'cliwalil je cały Kongre~, ::ostaw'ając ·1dr.d:wm Str. Lud. wybór otlpowiedniego te rminu.
Z wielu ust padlo liaslo, któ•e wśród powszechnego ent11 z.'a:11 ·. przez caly Ko.1gr,'s jednomyśl11ie zostało iic11wa 10.1e
i przyjęte. Hastcm ivm by/u sią_gnięcie przez calq, wie~ polskq, do
tego lega/ i go iirnd/.::; walki jakiego się dotąd nie chwycono~
a do którego się c/,hpi m11.'-'l HC;ec, chocia:iby z 11ajcigższymi
ofiarami, aby wre-:c·c· ich ;;•;' i.-. Po lslw iisłyszafo . Oto w odpou•iodniej ch"ili 1L'ins pols'cc1 s,<p,ie w be~ruclm i swą solir!n111ą
postatl'"! zclcc1;dowanie upomni się o to, aby ją na~
res-cie pr.:.rsl•no /n/ c•ic·i~yć. I docnva w
•j wk d'ug'>, a:
>it ~1111 'd;;i.e tn11 ro~11m stt''l\I., kt/i;·y wy:1col.i pmistwo i 1wrócl
.: 'oann1 :i'ceg'l rl aos11 dy.'ctatury, et chłopa polskiego wyzwoli
z u1mlw •ZC1 iilccgo 1n,ii:.cnia.
V· ą••tdn'cn;:.: obs:ernc tego kroku dawnły ;inlityc•·ne re·:o/11qe Ko jrn 11. Stwierd:::nno w nich. iż chlopi nie wyprą si('
.~101 c 1t 11r • ·ó·'cól ·, pr~cbu;i;ają :,c 1 7io os1awionym proc<'sie
brzesl, m na emigmeji. Pod.~n.~--:;110. że ostrzeżenia, które wiclokrotn ·e w ringu ubiegl ao rohi wysnwało Stro1111ictwo Ludowe
r>ocl a 1-,·<'sC1P c-yn1 h51t- r: ,rl::acuch. okazały s-ię shis·me. Roz'' ói ·1 J1'<1'·ó1v clo l'or!:i. :e F11tiwcja 1Pi'''1<:ynarodo""ll staje sil>
c-o r f . ·rl · j sko111pl;kc>u•(11t 1 i oro:nn \',-ymaua onr. nic tyl/ei
nuJ · s,ycli <„Y·"iL/;;,}1c celPI.< ll:!J/)(}sa:e.iia pa1ist11·a w .nai<'rhlm .~ndl-' obrm111. r1f<' l" nie m11i Jsrr•·ll takie stop11:ir1 pr"!l!JOfo1n::i tia nora Inr" J pr:c' 11rzywrócen · ' zwcut:iści weumętrznej
"l:TO(Jll i l
""' '•j ; '
"Spnlenie : pai°IS(W~m s.;;e1·okkli mn.:; aby
0
r,nc~11 1 i.:ia t ·
.., 11.
u,!'rólorlp nr,icr1:·ia 1ne ~a los11 Rcec"'~~Jf)01cj I ' ) . n p1' I ,7(; >llljll;ięks:•/Ch na je.i l'~eCt 1fia1"
'11
S 1·i rclwno i pvdkrcślo1w, ::e Stromnctwo Ludowe żąclajqc
0

1

likwidacji sanacyjnego systemu rzq,clzenia, dokładało wsze lkich
sir. ab'./ d'.!,żenia mas chłopskich tak do zmiany stosunków politycznych, jak do przebudowy gospoda'l"C.?O - społecznej utrzymać
friśle w ramach legalności. Wielokrotnie akcentowano gotowość
chłopów poparcia rządu, któryby usunął krwawiącą c:irw le ranę
brzeską.. przez u dzie lenie amnestii dla emigrantów politycznych,
Hóryb y przywrócił chłopom odebrane im prawa polityczne przez
::mii<111ę ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu, w <lltclm
demohralJicznvm. któryby '{Jr:yw1·ócił w calej pelni poszanowaHif pra1„1 i tą drogą wyprowad:.ił Polskę z rozbicia i c[rno.g>i
weww:t.r.:.nego, : , J1 Ja1ając wszystkie sily dla mnocnien;a pm'istwn.
Hu Wl'u:na1rz i 11
:ewnatrz.
Ale ~dpou;i· ~:··ą na· to b yly akty bezwzględ11ych. często
hwau:ych represji wobec chłopów, które w masach jeszcze bm·clziej 7Jocl kopal •1 wiarę w skutec-:.ność legalnych środ.lrów i w
możność wyjśc'a z obecnej sytuacji na drodze ewohicyjnej legr1hej. ii'o b ec p::eciąganh sćę takiego stanu rzeczy i stosou:a11h d;fychcza.gov·ych metod . St?'onnictwo Ludowe nie mogioby
br.i•.: odpowiedzialności ;:a 1ttnymanie mas chłopskich w clo•ychc:aaowy~h formach 11.'alki.
Wszak okrntne metody pacy fikacy,i11e stosowa11e wob~c rHo/'P1c, polqczone ,;; katowaniem niPjednokrotnie ni„wi.111111cl: 1"d7i. nis"?:czeniem m·r>nia, gw'ttcenin. sumie1i - są krzywda 11·yr:ą_clzoną nic t.ylk? jednostkom dotknigtym pacyfikacjarl'~i. u le
i pafr.stv <l. Wię:i~11'e obywat~'i w obozie odosobnienia 111 B ere ~·e Kw· 1·s'~ic,i J!?: ;•'101uo·'i1 ·,,_:n winy i br>z wyroku .sądfJWC!JO .
11 'e ty'ko urąga poc:n~in sprairiedliwości, ale ?est sprzeczne nau·et z konstytucją nar.znconą narodowi przez obóz sm1acyj11y
1r hw'ctn'a 19.35 r.
Post•notd •11ia Ko11gl'es11 SL icywofaly powszeclrne zai.itere~owr dn i :re ••mienie wfró 1 spolec:e1·1stwa
polskirao. P•·a.•n
1
11 • ;c 1 o-'r-·,_,· i 11grvpo1rait polit11c:11ych. pr-=e= ki/hcrna.5de
cl i aimowa!cr si~ przebingic"n Kongl'es11 : 1(r/w•ołami luclo1l'ców. Nie sposób nr1 tym rnil'jsc11 omawiać en / ość tych oclg!osów,
u·ys'r-1•< 7-)J prytoc::; 11ie kilku z nic/I.
Ro'Jotnik". nac-e1ni oronn PPS. ta/, pisał o Konaresie. polemiz•·icr z „G1.::etą Polską", oficiilnym ol'ganem rządu :
„R u.eh liidowy sto; 11a sta 'W;.rku k1ni.ec<·1ości liktvidrtcii
c!-isiejszego systemu r:ą_d:enia : dla wiadomości redakcji .,Ga0

0

zet y Polskie j'' dodam, że tekstu. doslownego tej uchwały podać
nie mogliśmy, ponieważ iiległ on konfiskacie.„
Chtopi Stronnictwa Ludowego powiedzieli bez obsłonek:
1. chcemy demokracji,
.
2. chcem y wyborów demokratycznych i swobodnych.
3. chcemy prawdziwego przedstawicielstwa ludowego.
4. chcemy - krótko streszczając - Polski Ludowej i w gos,, „Jarce i w polityce wewnętrznej i w polityce ;zagranicznej
i w świecie kiiltury . Taka jest wola chłopów".
Konserwatywny „Czas'· stwierdzał, że Kongres akcentowal
[llównie vostulaty polityczne:
„Widocznie włościanom więcej zależy na pra wac71 polit1;c-::nych, ?1iieli na demagogicznych eksperymentacli. .. z tego
pm1ktt1 widzenia nale:!:u ocenić stostLnek Stronnictwa Ludowego do naszych wewnętrznych ::agadniei'i. Dalsze ignorowanie
a nawet bojkotowanie tego stl'onnictwa byloby polityką blęd
ną_ i dla paitstwa niekorzystną„. W normalnym rozwoj1i naszego
życia po 1it11c:nego Stronnictwo Lttclo we winno zająć stanowisko
naleine mit jako najpoważniejszej reprezentacji nas::ego wło
frimistwa".
Katowicka „Polonia" Wojciecha Korfantego podhosiła. źe:
„Ze wzglr:a11 na sytuację międzyn'urodową, w imię iclci obrony Polski, iąda St.roimictwo Ludowe jak najściślejszego zcspo ll'nici z państwem szerokich nt(!S narod11. W zwirp:ku .z tym iqrla rlcwidacji 'syst emu sanacyjnego".
„Głos Naroclu" zaniepokojo11y nieustępliwościq rząrlu wobec po.•tulató w ludowców pisal:
.
„Z pewną trwogą patrzymy na przeciąganie się obecnego
fermentu polityc=nego na wsi''.
„Obrona L11d1r" organ Narodowej P artii Robotnic:ej (pre?e.~ Kc.rol Popiel) stwierdza!:
„Pozosta11ie na zaw.•ze dok11111entem wiell<iej dojrzalqści narodowej i JJai'•stv>owej przedsta1ricielstwa politycznego naszego
wlościai'istwa, że w okresie historycznym telle ważnym i b ezsp1·zec:mie w naszym życiu zbioro•vym :u·rotnym - wyszło ono
poza ciasne ramy interesów społeczno - zawodowych swej war~twy. a. na czoło swych dqże11J i żąda.ń wysunęło nost11la.t.11 ogólne.i, z~sarłniczej natu.ry. których nrzec:::yil'istnied~ dopiero mo ie otworzyć ramy ws::elkiej dalszej działalności spolecrnej, go-

,
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Skutki powodzi
Jeśli chodzi o szeroki ogół społeczeflstwa, po\vódź, która nawiedziła
poszła w

nasz kraj tego roku,
zapomnienie. Niemniej
skutki- tej klęski odczuwać bę
dziemy jeszcze długo, nim pewne
bazy produkcji rolnej zostaną
wydźwignięte do dawnego poziomu.
Rzeczoznawcy twierdzą, że obraz klęski powodzi porównać
można ze skutkami wielomieJięcznych działań wojenych na
linii przyczółków .mostowych w
roku 1944. Według ostatecznych danych, zebranych ubiegłego ·miesiąca, zalanych zostało na terenie państwa w 37 powiatach ogółem 46.580 ha ziemi ornej i 73.276 ha łąk i pastwisk. W woj. warszawskim najbardziej ucierpiały pow i a ty: sochaczewski (29.213 ha), warszawski (8.154 ha), w woj. popowiat turecki
znańskim
(14.000 ha), kolski (8.000 ha)
i koniflski (2-5.700 ha). 350
gromad kompletnie zniszczonych zostało, m. in, w pow. sochaczewskim 76 wsi, w war20 wsi. Niektóre
szawskim tereny zostały dotknięte aż do
zniszczenia ich struktury glebowej i kultui-y osiągniętej latami uprawy i nawożenia. Co do
zniszczeń wśród zabudowań, to
w samym powiecie zagładzie uległo 510 dornów mieszkalnych.
Ludność dotknięta klęską sięga

liczby 150.000, z czego w samym tylko powiecie sochaczewskim straciło cały dobytek
13.103 osoby, w powiecie warszawskim - 8AOO osób. Poło
wę tej liczby stanowią dzieci.
Inwentarz żywy uratowano tylko częściowo, poza tym utracono żywność, odzież, ziarno na
zasiew, sprzęty domowe i narzt;dzia rolnicze i t. d.
Należy jeszcze wspomnieć, że
5 proc. ·walów ochronnych zostało przerwanych; zniszczenie
całkowite oszacowano tu na 107
milionów zł. Konieczne naprawy miejsc zniszczonych wymagają sumy 567 i pół miliona zł.
Walka w obronie mostów pochłonęła 350 milionów zł., a
koszt odbudowy mostów - 600
milionów zł. Razem bezpośred
nie straty w urządzeniach, obiektach i dro_gach wodnych wynoszą co najmniej półtora miliarda zł: Wskutek olbrzymich rozmiarów klęski stanęliśmy przed
problemem długotrwałej odbudowy.
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Zagłębie

Ruhry
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Perla ciężkiego przemysłu nie- 1 a dopiero później podniesienia
mieckiego, największa w Euro- przemysłu Zagłębia, w decypie wytwórnia niszczycielskich zjach i oświadczeniach kół amepewne
nastąpiły
Zagłębie rykańskich,
narzędzi śmierci,
Ruhry, zaczyna w obecnych rqz . rozbieżności.
Poi1iewG1ż jednak polityka Za- węgla w Niemczech, aby można
Min. Marshall, chcąc uspokoić głębia min. Bidault została o- było rozpatrzeć francuski punkt
gry~kach polityki międzynarodowej coraz bardziej wypływać opinię francuską, polecił wstrzy stro skrytyi<0wana za jego rze- widzenia oraz zbadać i wyjaś
nowego planu kome, coraz dalej idące usLęp. nić zastrzeżenia F.rancji, zanim
mać ogłoszenie
na powierzchnię.
Po zakończeniu działań wojen- podniesienia produkcji przemy- stwa na rzecz USA, francuskie plan uzgodniony przez St. Zjednych i podziale terytorium nie- słowej Niemiec zachodnich. Jed koła oficjalne wyraziły przeko- noczone i W. Brylanię zostanie
mieckiego na poszczególne stre- nocześnie w liście do m~n_. ~i nanie, że min. Bidault do Wa- ostatecznie sformułowany.
fy okupacyjne, W. , Brytanii 1 dault, 1far~lrnll po_dkreshł, ze szyngtonu nie pojedzie.
Jak widzimy, konferencja odprzypadł w udziale niemieeki I s~rawa ta me zostame os~ate~z Wobec zdecydowanego stano- będzie się Jednak po rozmowach
przemysł stalowy \kopalnie wę- n~e zd~c:y_dowana!. bez zaciągmę wiska Francji a prawdopodol.>- angio - amerykańskich.
gfa Zagłębia. Dotąd polityka so- c1a opmu FraucJI.
Opinia francuska, którą spranie dzięki dużym wysiłkom w.
Tymczasem min. wojny Roy- Brytanii, w dniu ~sierpnia mia. wa Zagłębia żywo inte:resuje,
juszników była zbliżona do polityki z okresu wojny, wszystko li all, który udał się Europy, by Marshall wyraził swą zgodę na daje temu szeroki wyraz w prabyło w najzupełniejszym po- odbyó konferencję z amerylrnń
konferencję W. Brytanii, S~. sie.
rządku. Jednakże w wyniku na-I skim zarządem wojskowym w Zjednoczonych i Francji, której
Komunistyczna „Humauite"
stępujących rozbieżności zdań, Niemczech, (o sporze l\'larshal- tematem będzie sprawa pozio- atakuje
gwaitownie politykę
rwania się łączących nici, dro- la z gen. Clayem podawaliśmy) mu produh.cji przemysłowej min. Bidaull. Jest coraz bargi sojuszników zaczęły się co- oświadczył, że decyzje w spra- w Niemczech. Konferencja ta dziej widoczne - pisze dzienraz bardziej rozchodzić a tym wie Niemiec zostaną powzięte ma się odbyć w najbliższym c;za nik, - że Amerykanie pragną
samym sprawa Zagłębia, pozo- wyłącznie przez USA i W. Bry- sie. Tak to Francja swoją po- nas postawić wobec faktów dojakoby stawą wywalczyła sobie równo- konanych. Plan podniesienia pro
stają.cego w rękach angielskich, tanię oraz zaprzeczył,
zobowiązały się do
zaczynała być coraz ważniej- St. Zjedn.
znaczne stanowisko partnera w dukcji ~tali Niemiec byłby najszym i pilniejszym problemem zasięgania w tych sprawach o- wielkiej grze
przez Ang·lię i
0 przerąysł nie- pierw ustaiony
pinii Francji.
dia wszystkich partnerów.
St. Zjednoczone a potem dopiemieckiego Zagłębia.'
ro zapyta się nas, co o tym myNajbardziej zainteresowane . By z~h.am?~ać po~·łęb~ające
Komuuikat USA o mającej ślimy. Zas~rzeżenia nasze miabyły Stauy Zjednoczone, które się rozlne~nosc~, w~mkaJ~ce z
lyby jedynie charakter formalco do Zagłębia posiadały włas- punktu :w1dze_m~. koł_ poh~ycz nastąpić konferencji brzmi:
Stany Zj J<lnoczone gotowe są ny.
ne plany oraz Francja, dla któ- nych z Je~ne~ .oraz koł WOJSkoTak bto mniej więcej w olrej węgiel Zagłębia był kwestią . wych z di ugieJ strony, ~er~ar zgodzi6 się na zwołanie w jak
istnienia przemysłu francuskie-! ta~ent. Stanu. 1:JSA, ogłosił -~ najkrótszym tern.1inie koufe- : brzymim skrucie wyglądają
maJąCeJ odpyc się konferencJI rencji St. Zjednoczonych, W. sprawy niemieckiego Zagłębfa,
go
w Waszyngtonie w sprawie Za- Brytanii i Francji, w sprawie które w dzisiejszych rozg11yw.
,
·
, Ofensy,ya Stanow Z~~dnoczo- głębia nuhry.
1
zrewidowania poziomu pioduk-1 kach międzynarodowych odgr,f·
Brytania nie będąc o tym
nych. w kierunku A~glu, doprocji przemysłowej i WY,dol>ycia wa olbrzymią l'olę.
wadziła ~o połączema obu str.ef powiadomiona, została zaskookupacyJ~.rch._ P~. tym fakcie, czona jednostronną decyzją
USA posi~~aJąc iownozn~~zny USA i dała temu wyraz w spejugosłowinńsko-bulgnrski
głos z Anglią, z~częla czym_c ~al ej alnie wydanym komunikacie,
s~e wyłan:y:. W celi: podmesie- jednakże, znajdując się obecn~e W początkach sierpnia, po odbytych Z chwilą podpisania traktatu, skoń·
ma produl:cJ_l Za&°łębia, a ~ym sa w cie.żkieJ· sytuacJ"i gospodar- rokowaniach pomiędzy delegacją buł- czył się okres waśni i niepewności
garską z premierem Dymitrowem na między obu. narodami, natomiast otwark
t
k
tJ.
1 yi?- zmmeJ szem_a OSZ ~w 0 u cz ej, potrzebuje dolarów am ery- czele oraz delegacją jugosłowiańską z li ła się nowa droga, droga histo1ycznegJ
paCJl. USA c~ymła naci~k,_ by kańslnch, zgodziła się na odby- marsz. Tito, doszło do podpisania u- marszu w przyjaźni i wzajemnej poĄ~gha PJ~zuc1ła plan SOCJah~a~ cie konferencji. Została ona wy- kładu o przyjaźni i wzajemnej porno- mocy.
CJl Za?"łębi_a n~ rzecz ba~·dz~eJ znaczona na dzień 12 sierpnia cy między obu słowiańskimi_ .naroda~i.1 w związk.u z zawartym układem ogłoUkład ten, dla obu kraiow będzie szono komunikat, który stwierdza że
odpowiadaJąceJ . a.m.erykanskim b'·. w \X'a-.::zyn2·t· oni·e.
miał bezwątpienia olbrzymie znacze- w oparciu 0 wzajemne zrozumi~nie
~
~
rt
~
t
ł
Jednakże licząc się z silnymi nie. Wiemy przecież, jak wyglądała oba państwa postanowiły dążyć do najprzem:rs owcom micJa ywy pryatakami USA na swoje pozycje, sprawa bałkańska przed wojną. Oba ściślejszej współpracy w dziedzinie po.
.
watneJ.
W ostatmch c_zasach, nac1s_k poczyni.la ona pewne kroki" za- narody, posiadające na tronie monar- litycznej ekonomicznej i kuiiuralnej.
.
'
chów dynastycznych, wiodły ze sobą
idący od ~fer politycznych, WOJ· bezpieczające. Po licznych na- rozliczne waśnie i spory, uzależnione Treść traktatu mówi, że oba państwa
skowych 1 gospodarczych USA, radach, ang·ielskje koła oficJ· al- gospodarczo od wielkich mocarstw, postanowiły: rozwinąć w najwyższym
stopniu· wymianę i współpracę gospol't k" b ł t
b" · · h
·
·
rązące w or 1c1e ic po 1 y i, y y ene oświadczyły, że FrancJ· a zo- krenem
wzmaga się.
spornym ścierających się inte- darczą; uregulować sprawy własności
Broni się przeciwko temu An- stanie zaproszona do Waszyng- resów kapitalistów zagranicznych. Po- nierucho~~j w rejo~ie_ pogranicznym,
glia, broni się także wszelkimi tonu i będ:t.ie miała sposobno:ść lityka jątrzenia, wygrywanie jednego wprowadz1c . uł~twiema paszporto"'.e
sposobami Francja, domagająca wypowied1..enia swojego poglądu narodu przeciwko drugiemu, przyno- 0 :az udogodme!1,ia V: mał;><m ruchu gra
siła olbrzymie zyski drugim, zubożając i;i1~znym 1 ~mes_c wizy_ wiazdowe; UJ?ro
j se~~ kom~_mkacię pom1ę~zy obu kraiasię umiędzynarodowienia Zagłę- w sprawie podniesienia produk- mieszkańców obu państw.
bia, tj. sprawowania kontroli cji stali w połączonych strefach Nic więc dziwnego, że oczy nie ty!- rn1, ~stalic ~ontakt pom1ęd~y obu rząko polityków europejskich, lecz poli- I d~nu. w z~iązku _z. częstynu prowokamiędzynarodowej nad produk- anglo - amerykańskich.
Było to pociągnięcie przewi- tyków światak'. częnkstokroBć złkwra~ały się 1 cianu gramcznymi itd.
cją tego największego ośrodka
Po podpisaniu układu, marsz. Tito w
a anow, ku
z uwagą w 1eru u
.
.
L"
d .
· l ·
·
l
UJące. iczono się z poparciem miejscu które zawsze mogło być za- oświetleniu korespondentowi prasop1·zemys.u memiec nego.
Iwemu podkreślił, że: „Układ zadaje
W związku z oporem· Anglii o- stanowiska Anglii przez Fran- rzcwie~ nowej wojny.
raz Francji, która domaga się cję, tym samym zaś Anglia mia· Po wojnie i obaleniu mon9.rchii, ster ! śmiert~lny c~os:p~óbon_i między.na~od.o/ pa!1stwa w swoje ręce wzięły warstwy / wych irnpenahstow 1 reakciontstow
·
· ·
1· . t
· '~
d · · ł
d ·
.
w pierwszym rzę zie po mesie- a moznosc s ~u ec~meJ szeJ 9- ludowe, które jednym z naczelaych po- uczynienia z Bałkanów „beczki pronia przemysłu paftstw europej- br?n~ przed atakanu amerykan- stulatów swojej polityki, uznały zbra-1 chi(, któreby .P,?zwoliły im rozpalić
woinę w Europie .
skich zniszczonych przez wojnę sk1mi.
1tanie obu krajów.

-

spodarczej, kulturalnej itp. Ta lekcja horyzontu ogólno-pa1\stwowego, dana przez chłopów polskich w czasach, kiedy tyle. podejmuje się prób, aby ich spro w adzić na manowce, gdzie ten
i ów może dobrze :zarobić, hołdując ,,ideologii" - „czapki, papki i soli", jest bm·dzo wymowna .; zarazem wielce pocieszająca'
świadczy ona o tc.k wysokim poziomie obywatelskim i politycznym najsilniejszej narodu naszego warstwy, będącej prawdziwym jego 1"C!::eniem, .!e trud1w sobie wyobrazić taki atan rzeczy, w którym ptzez dh1:ższy cza.~ warstwa ta mogłaby nie posiadać tych wpływóu, jakie jej się należą,".
Wracali delegaci z Kongresu do swych miejscowości, aby
tam zdać członkom sprawozdanie i zaz11ajomić ich z u.chwałami.
Odbywały się ma owe zjazdy powiatowe i zebrania kół SL, na
których z zadowoleniem wi.tano postanowienie podjgcia. strajku
chlopskiego.
Jeszcze p»zed Kongresem odbył się w Krakowie k1trs polityczno - społeczny dla dzialaczy ludowych w okresie od 10 do
16 stycznia. Brali w nim udział najbardziej wyJ"Obieni działacze
i organizatorzy z Małopolski Zachodniej i Wschodniej, Zagłębia
Dąbrowskiego, dawnej Kongresówki i Wielkopolski, wykladali
zaś między innymi Brnno Gniszka, 'Prof. Stanisław Kot prezes
Stanisław Mikołajczyk, dr. Józef Dąbrowski i dr. Stanisfow
Szczotka.
Miesiące zimowe 1937 1·. to okres bardzo intensywnej .pracy organizacyj1icj Stronnictwa. Odbywają się liczne ku.r3y po1viatowe i gminne, pos~czegól11e kola urządzają wszędzie „Opłat
ki'', ws;:ędzie JJOl"ltszan'.! jest sprawa strajku chłopskiego i wszę
dzie spotyka się ona iqn·ost z entuzjastyc::nym u.znaniem
chłopów.

Wfadze r~rulowe zaczynają :cl'lwać sobie sprawę z grozy
p1 zygotow-u'.Canej pr~'lz Strnnnict wo Ludowe akcji i w związ
ku. z tym rozpoczynają się masowe aresztowania działctczy ludowych i młodzieżowych, których onkarża się o montowanie r~
ivohicyjnego przew1·otii politycznego. Ilust1"i1cj4 tego niech będzie
~prawa trzech dzialarzy z powio.tn pii"iczowskiego: Kazimierza
Bochni. JJrezesa 1iow. SL. ' Aleksandra Rusieckiego, sekreta1·za
pow. SL i Wladl/sl!t.wn. Sim:ctl11, dziafacza .„Wici". Zostali oni pod
koniec lutego aresztowani i przetrzymano ich w więzieniu śled·

w.

Truklul

czym do dnia.21 listopada, kiedy odbyła się dopiero rozprawa
przeciwko nim. Na rozprawę wprowadzono ich okutych w kajdany. Akt oskarżenia zarzucał im, że w styczniu. i lutym w piń
czowskim nawoływali publicznie czestmków zebrań SL do u.mnięcia przemocq Prezydenta R. P. i rzą,du, wzywają,c clo gremialnego marszu na Warszawę i zagarnięcia wladzy przez wprowadzenie nowego rządu ludowego i powierzenia godności prezyclenta Wincentemu. Witosowi. Wyrokiem sądu, Bochnia• został zwolniony od winy i kary, dwaj pozostali zostali zasądzeni na 8 miesięcy więzienia, ponieważ jednak karę już z nadwyżk'I: w śledz
twie .odcierpieli, wypuszczono ich na wolność. A podobnvch
przykładów 1ryożnaby przytaczać całe litanie.
Policja próbowała doprowadzić do 1·qzmchów czy zajść, które iisprnwiedliwiłyby represje w stosunku do htdowców. , W tym
rzekomo wydane przez
więc celu rozrzucano masowo ulotki,
Po!rką, Partię Komunistyczną,, wzywające chłopów do wystąpieii.
Chciano w ten sposób skompromitować Str. Lud„ zarzucając mu
podporządkowanie się dyrektyw011ł' komunistycznym, a w dalszym ciągu uleganie wpływom „obcych agentur", jak to wówczas modnie określpno. Ulotki takie kolportowano zwlaszcza
w powiatach rzeszowskim, przeworskim, i jarosławskim, a także
na terenie Kielecczyzny. Ludowcy przejrzeli jednak niecne pmktyki władz bezpieczeństwa, i zdecydowanie przeciwstawili się im
na zjazdach i na łamacl! pmsy.
W kwietniu 1937' r. w związ11;u z rocznicą bitwy pod Raclawicami zamierzało Stronnictwo Ludowe urzqdzić wielkie manifestacje dla uczczenia pamięci chlopów walczqcych pod sztandarami Kościuszki i zadokumentować gotowość obrony Pai'trtwa. Zgromadzenia miały się odbyć w Racławicach, Sremie.
Taniobrzegu, Włodawie nad Bugiem i Tarnopolu. W ostatniej
chwili manifestacje te zostały przez włctdze administracyjne zakazane, w samych zaś Racławicach policja sprowokowała zajfria, padły trupy, a ponadto dwustu chlo1Jów zostało aresztowanych. Jasną, byla sprawa, iż sto81mek władz rządowych do
Strnnnictwa Ludowego zaostrza się coraz bm·dziej. Władze wykaz1tją, coraz większe zdenerwowanie i p1·zy pomocy 1·epresji
i aresztowań sta1·ają, się zastraszyć i zmusić je przez to do odstąp~enia od politycznych postulatów

Poczyndnia rządu mimo wszystko zawodzq, Stronnictwo
z dniem ka::dym rośnie w siły, chłopi- gotują się do strajku.
święto Ludowe obchodzone w 1937 r. w dniach 16 i 17 maja
v!ykazu.je ową, sitę Stronnictwa i gotowość chłopów do walki.
biorą, w 1iim udzial
Przebieg miało nil!spotykany dotychczas,
potężne masy chlopslde, dając prze.: to wspaniałą_ rewię sił lu..
d(}wych.
Prasa zayraniczna (1iiemiecka i czeska) obliczała, że w świę
cie Ludowym bralo ttelział ponad milion uczestników. Potężną
f1 ekwencję spowodowała między innymi nadzieja, że podczas
zgromadzci1 zostanie proklamowany strajk chłopski.
O przyśpieszenie strajku upominają, się zjazdy powiatowe
Stronnictwa Ludowego. Rozpoczęciem tej akcJi zajmował się
również Zjazd Okręgowy SL na Malopolsk{l i ślqsk Cieszyński
11J Tarnowie, dnia 26 czerwca, w którym wziqł również u.dział
wiceprezes NKWSL Stanisla.w lVIikołajczyk. Wówczas to specjalna delegacj:i chlopsl.:a zu:róciła się do przedstawicieli władz
naczelnych SL z :::ącianiami proklamowania strajku. żądanie to
przebijało się również w pr;:emówieniach pm.wie wszystkich dyskutantów i zostało uchwalone jeclnomyślnie w rezolucjach
zjazdu.
Czy1miki rzqdowe zdradzały coraz większe zdenerwowanie,
mnożyły. się aresztowa11ia, zakazy zgroma:dze1i. Cenzura szalała,
wszelkie wzmianki o u.chwałach Kongresu. Str. Lud. byly niemiłosiernie konfiskowane.
Atmosfem stawala się coraz bardziej naprężona, zahamowani~ v:ykonania postanou·ie11 Kongresu SL odnośnie stn1jku chlopsldego było niewykonalne.
Przygotowania do strajku i ogólne jego kierownictwo skupiały się w rękach wiccpre:esa Nac:::. Komitetu Wykonawczego
SL St~n·slawa Mikołajczyka. Ponieważ marszałek Rafaj Maciej
podupadł ostatnio mocno na <:d1·owiu, w=. . .._1 11a wiar.n~ 1937 r.
urlop zdrowotn-u i na. czas je?go nieobecności kierownictwo Stronnictwa Ludowego spoczęło w rękach Mikołajczyka.. On doglądat
o.~tatnich prac orgcmizacyjnych, on wspólnie z im~:1mi clziaforzami p1·zgprowciclzcił rozmowy z pr:::eclstawicielami pozostalych
stronnictw opozycyjnych, on wziąJ na siebie caly cię-:a1· odpowiedzialności za krok w dotychczasowych dziejach ruchu ludowego nie spotykany
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nie wyłącza <TWAGI o sprawach międzyn arodow~J:.::'l·-------transportu.
Dla zw ięk s zenia ilości sił roqospo~~rczy
boczych rząd zwolni do ~01\c:a
Premier Unii Afryki Południowej, Smuts - jestcze w czasie
rb. 133 ty~ . ludzi z oddzialow
stacjonowanych za grani~ą. Do gdy działania wojenne toczyły ~ię w całej pełni.' a ~zala zwy:
marca 1948 liczba ta zwiększy nt:stwa zdecydowanie przesur.ęla szę na str~mę . Alzantow -:-: po
się do 200 tys. P?s~nięcia. te wiedział, że W. ~rytani~ wyjdzi~ z tej WOJ~Y w .o~brzymtej au:
nie wpłyną wg. opmn premiera. rcoli chwały, z wielką siłą moratną , lecz nze mnzej. b~rdz? wy
Oczekiwana z olbrzymim za- statki, 40/o na filmy, 120/o na ty- na politykQ zagraniczną rządu. cnrpani} i osłabiani} gospodarcrn.
Była to bardzo wm/dzwa z prze.
interesowaniem debata w Izbie toń, 11?/o na żywnqść dla NiePrzydział beazyny dla samo- V.:iduj;;ca ocena~ .
,
. .
Gmin nad obecną sytuacją _gomiec.
chodów
turystycznych
będzie
W.
Brytania
od
września
1939
r.
dźwigała
naj~ię~szy
cięzar
spodarczą W. Brytanii, na ogół
Poza Stanami Zjednoczonymi, zmniejszony o 1/ 3, a dla samo- wojny, wykazał;:, wiele energii, hartu i. sam~:;aI?a.rcza szę. W rok?
zawiodła. Dały temu wyraz iwW. Brytania wydała 220 mil. do chodów handlowych o 10 pl'oc. 1910 stoczyła zwycięsk_i} bitw<{ o Anglię. P?zmej w krytyczny~n
ła parlamentarn~,
prasa oraz
larów w Kanadzie, 260 w ArneSuma dozwolona na wywóz za momentach Zw. Radzieckiego dostarczała mu przez odległe, mi;Zw. Zawodowe.
ryce Centralnej i 135 mil. dola- granicę ulegnie zmniejsz;niu z bezpieczne szlaki arktyczne potrzebnych środków do pro~a~zerrza
Przemówienie premiera Attlee rów w Ameryce Południowej.
75 funtów do 35 funtow dla wojny jak broni, amunicji, żywnośc~, l~karstw. Bezspornz: jest to
okazało się słabe. Rozpoczął on
Po charakterystyce dalszej jednej osoby.
dostateczny powód do sławy ;;; pomesz.onych zasług w dziele ~oz
je od stwierdzenia, że pożyczka sytuacji gospodarczej, premier
Nastąpi redukcja importu a~·- gromienia Niemiec i odniesieni;i zwycięstwa przez Narody Z1ed·
amerykańska jest na wyczerpa- Attlee przechodzi do przedsta- tykułów luksusowych o 5 :r;u:.
1,oczone.
niu i aczkolwiek przypuszczano wienia zapowiadającego planu funtów . Import drzewa zmmeJWysiłek ten kosztował drogo Anglię, która jak to. PO';\'ie·
pierwotnie, że wystarczy ona do rządowego, zmiei·zającego do za szony będzie 0 10 mil. funtów. dział Smuts, wyszła z ostatniej .wojn~ :V. cl~wa,le~ lecz
z u:zelce
1950 roku , okazało się, że zo- pobieżenia kryzysowi g ospodar - Zakupy żywn ości ograniczon ~ wyczei pana. J w tym stwierdzeniu miesci szę zrodło obecnego
stanie wyczerpana z · końcem te- czemu.
będą o 12 mil. funtów.; w zwią z -1 bry tyjskiego kryzysu gospodar czego.
go roku.
Według planu , górn icy zosta- ku z t ym !'estauracje i h a lele
Na kryzys ten składa się wiele przyczyn.
Szukając przyczyn tego uieną wezwani do przedłużenia zaprowadzą kartki rozdzielcz~
W oj na zniszczyła nieomal wszystkie państwa. i ~raje, które
pokoj ąceg-o objawu premier pod
dnia pracy o pół godziny, tak
C~lem uniknięcia inflancJ; nie tylko muszi} odbudowywać się, sto~ow~ć .dalekc: zdące ogra:
kreślił, że ceny sprowadzanych
aby osiągnąć w pr zekroju kra- przeprowadŹi się j ak najściślej- niczenia importowe i eksportcwe, ale rowmez utraczly swe zdol~
z Ameryki towarów wzrosły o jowym wydobycia minimum.
4 sza kontrolę inwestycji puólicz- ności płatnicze.
400/o od chwili podpisania umoPrzestawianie produkcji wojennej na produkcję p~k~jow_ą.
wy a przeciętnie o 20?/o od cza- milionów ton węgla tygodmo- nych i pry.vatuych oraz opr z. ·
cuje plan oudo\\lany.
wpływa również, choćby tylh:i przejściowo, na poglębiame szę
su, gdy W. Brytania rozpoczęła wo.
Plan rządowy przewiduje oPraw~ ścigać bę_dzie lu<l~i nie- kryzysu gospodarczego.
.
.
.
czerpać z tej pożyczki.
sią.gnięcie
w
1947
r.
produkcji
I
wykoD:uJą~ych
po~yteczneJ
praPrzemiany
społeczne
jaki!!
idą.
światem,
a.
między
mny.mz
Ogólny deficyt dolarowy W.
Brytanii wyniósł w' 1946 r. nie- 12 5 mil. ton stali rocznie. Na · cy, za3muJą<:ych się handlem na reorganizacja kopalń w W. Brytanii, pogłębia - aczkolwiek
, . .
i bezspornie czasowo - kryzys fJOSpodar.czy.
. .
spełna
350 mil. funtów, a w rok następny cyfra ta przekro- czarnym rynku. itp.
W zakoócze1i.u przemuwiema
W tych więc warunkach W . Brytania został~ uzalez~ioną ~
pierwszym półroczu osiągnął czyć powinna 14 mil. ton.
St. Zjedn. Na mocy umowy o pożyczce dolarow~J zobou;.iązała się
Pierwszeństwo we wszelkich Attlee zaa1 ;elował do robotnijuż 40ó mil. funtów. Z og·ólnej
sumy pożyczki · amerykańskiej przewozach musi mieć węgiel. ków aby nie żądali podwyżki do importu potrzebnych środków do egzystenqi Anglii z Arne·
wynoszącej
930,5 mil. funtów . Aby ograniczyć eksport, rząd Płac oraz 0świ a.tlczył, .le 1:iie za- i>•kz
·. .Omawiając te trudności gospoda~cze. ~z,r. .Stafford c.rzpps,
(3 miliardy 722 miliony dol.), przewiduje zwiększenie od 1951 mierza tw,)rzy6 rządu koalicyjprezydent brytyjskiej Izby !-Iandlowej, wyjasniał! dlaczego .W.
W. Brytania podjęła dotychczas roku produkcji rolniczej o 20°/o. nego.
Będzie to wymagało
Zwracając się do parlamentu,
dodatkoBrytania tak gorqco popiera plan Marshalla. Chodzi ot?, aby prz~z
687,5 mil. funtów.
pożyczki amerykańskie dla. różnych państw, pr.zywróc.zć t~m . p~n
Według sprawozdania min. wej liczby 100 tys. robotników wezwał naród angielski, by obrolnych.
Należy
ich
bezwzględ
darzył
rząd
zaufaniem
i
udziestwom
ich zdolności płatnicze, co skolei wpłynze na ozywienze ZYskarbu Daltona, W. Brytania od
nie
znaleźć
nawet
kosztem
polił
mu
jak
najdalej
idącego
pocia
gospodarczego
i międzyn~ro~ow_ą wyz;i~anę handlowq.. , .
czerwca 1946 do czerwca 1\}47
Minister Bevin nawolu1c:: ao 1ednosci gospodarcze] swzata
z sum tych wydała na sam :m- święcenia pewnej części wolno- parcia.
Plan rządowy przedstawiony i wzywa Brytyj~zyków do. ~iększego wysi!ku, a ze .~pecjalnym
port ze St. Zjednoczonych mi- ści indywidualnej.
przez
premiera Attlee, spotkał ,apelem zwraca. się do górmkow o wzmozenze produkC]t węgla, co
liard 220 mil. dolarów. Zostały
Kl:mieczność podniesienia pro.
one wydatkowane w 25?/o na za- dukcji w ważniejszych gałę się z . ostrą krytyką konserwa- by pozwoliło na uwolnie~ie się .z ~ol~rowych kleszczy.
Oświadczenie St. Zjedn„ ze 1eszenny kongres USA me hę~
kupy żywności, 27~/o na surow- ziach przemysłu nasuwa żąda tystów, partii liberalnej i lewedzie zajmował się spraw~. pomo~y ~la_ Europ~, _wywołalo. raz·
ce, 14~LQ na maszyny, 7~/_o na nie przedłużenia dni pracy w go skrzydła; ~a~·tii Prac~. .
PrzemawiaJący z ramierna oczarowanie w W. Brytann, a azzenmki londynskze nawału~~ d."
pozycji b. min. Eden, po nazwa- zmobilizowania wszystkich zasobów krajowych, aby. uwolmc się
niu planu nieprzemyślanym i 0 ,'. zakupów amerykańskich i doprowadzać do wymiany towaro Międzynarodowy
młodzieży nieskoordynowanym posunię- wej z innymi państwami.
ciem, domagał się zwołania parPrzed W. 'Brytanii} piętrzif się co raz większe truandści na~u
wieś
lamentu za kilka tygodni, ce- ry gospodarczej . Wysiłki cel.nr.. ich pokonania. idą. w dwu. kz~
lem ponownego rozpatrzenia tej . runkach. Pierwszy to, przez popieranie planu Marshalla; dą~e~ze
W okolicy Puła~ z inicjaty- \ W ciągu dwu tygodni wybu- sprawy. Oświadczenie Edena w do podniesienia stopy życiowe: innych państw, przyu:rocema zm
wy delegat a Amerykańskiej M~- do;vano ta~)~ bara~ s~kolny, toku gorącej wymiany zdań do- zdolności płatniczych i ożywienia wymiany towarowej. .
.
sji Kwakrów w Polsce, p. R1- ktory pom1esc1 200 dz1ec1. Za- prowadziło do t ego, że konserStąd rodzi się również i .ta opinia w W. Brytanii. ze nale~
chio, został zorganizowany 2- łożono również fundamenty ~o.a watyści zażądali głosowania o odbudować f!ospodarczo Nzemcy, . aby były zdolne dostarczac
miesięczny Międzynarodowy O- zabudowania gospodars tw· w1e3- votum zaufania dla rządu . Za maksimum t;go wszystkiego co wymaga od nich, zniszczo~a przez
bóz Pracy, w którym bierze u- skich. Praca trwa 7 godzin votum zaufania oddano 308 gło- nie· Europa. Drugi to _ podniesienie własnej produkcjz, wyfę·
dział młodzież z Ameryki, An- dziennie. Wolny czas młodzież sów, przeciwko 170.
i enie wszystkich sił celem zaż cgna~ia kryzysu.
, .
glii, Danii, Szwajcarii, Nowej poświęca nauce języków obcych,
Nowy program rządowy wyC zy jednak w tym regulowaniu wz%lędy .włas~ych korzyscz
Zelandii. Spodziewany jest rów- w_spólnym za?a:vom i dysku- w.olał także . duże zanie ~?lrnje- nie będq przewyższały ogólneg.o. dobra i b~zpze~ze~stwa., co m~:
nież przyj azd młodzieży z F in- SJOm, przewazme na tematy z me lewego skrzydła Part u Pra- globy nastąpić przy zb>:t szybkiej ,o~bz:dowze Nze.miec, przyszlos~
landii i z Filipin. ·Znajduje się dziedziny ekonomii, spółdziel- 1 cy. G1·upa krytykując~;ch po- okaże. Wymaga to wiele czujzwsci nze tylkD, ze ~trony bryty1- .
tu naturalnie i młodzież polska: cz ości, nauk społecznych. Ucze- słów zarzuca pr emierowi wpro- skiej, ale i wszystkich państw zainteresowany.eh,. me t>:lko ~ 04·
akademicy
słuchacze uni- stnicy obozu zorganizowali rów- wadzenie ich w błąd, gdyż na budowie tych krajów, ale i w ogólnym pokoju 1 bezpieczenstwze
wersytctów pols kich , P olitech- m ez szkołę dla dzieci młod- konferencji poprzedzającej de- całego świata .
niki Warszawskiej i Wro cław- szych oraz opiekę sanitarną- dla batę , Attlee przyrzekł poważną 1.~~;..;~...r:m1m1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ml!I_ __
1
skiej , ornz innych 'szkół wyż- m iej scowej ludno,ści.
redukcję brytyj skich sił zbrojszych . Cele~n uczestników oboObóz młodzieży finansowany nych. . .
.
'
~
. .
zu jest pr aca pr zy odbudowie j est przez Amerykańską MiOgłos1~1 on.i, na łam.ach yartyJ,:
W myśl zalecenia Rady B e zpic czeń- . rozkaz ten _bywa .Przez obie strony
zniszczonej podcza s działań wo- sj ę Kwakrów.
nego dz1en111.rn „Da1ly fi~r~ld
jennych wsi L ucirnia.
,.
list otwarty, prze d s taw 1a3 ący stwa ONZ, rządy holenderski i indo=- ' coraz bardzie) przekraczany.
wydały rozkaz zaprzestania I
W związku z propozycją St. Zjepoglądy 200 posłów, krytylrnją nezyjski
działań woj ennych na wszystki-:h fron- 1dnoczonych pośredniczenia w rokocych nowy plan gospodarczy.
tach o północy z 4 na 5 bm. O wyda- , waniach między obu stronami, rząd
Także cała prasa ostro kry- niu pow·yższego r ozkazu, oba rządy I indonezy jski w9raził się, że nie rozI pocznie rokowań z Holendr:.mi dotąd,
Sfsćr O podwyżką
UC
t ykuj e plan rządowy, nazyw a- zaw iadomiły Ra dę Bezpieczeństwa .
Mi mo wydanla fo rmalnych rozkazów I ~ż O~Z n,ie :Vyzna~zy komisj i ~rbitra
jąc g o planem
„polityki
zwle.i:>o chwilowym odprężeniu, w gospo - atmosfer y pokoju socjalnego i rozwn- k ania" oraz ,, połow icznym i nie- zaprzestania walk, były one kcnlynu- zo:ve~ , k~or~J J?rzyiazdu r ząd mdone-
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darczym życiu francuskim, szuka,iqcy·n jowi prod ukcj i f:·ancuskiej . C ~1: podróg wyjścia w realizowaniu polityki stanawia ze swei strony - m owi ko- śmi ał y m" .
cen i płac, doszło do nowych rozbid - munikat - ~ciśle przestr~egać zawarJ ak zwykle, t ak i t ym r a zem,
ności zdań.
tego układu i spovrodowac nowe spot- rząd t ylko dzięki duż emu wyroDotycLą one nowo zawartej. umowy , k~nie, z przedstawicie~am~ .p rze?się ~ bieniu obywateli bryt{;J· skich omiędzy G ene ralną KonfederaC]ę pracy biorcow, celem. z~znaiomiema ich z
J
1
(CGT) jako reprezentację robotnicz,1 . obecnym stanow1sk1em.
r az ka1;ności czl:onków Partii
a ~wi~zkiem P.r~codawców ~v spra:wie
J ak zawarcie układu . było przyjęte Pracy, zdołał
przeprowadzić
ogolnei podwyzk1 płac, k tor a miała przez prasę z zadowoleniem, tak decy- swój progr am. Była to już niewynieść
l~ proce~t.
.
zja rządu, spotkała się z ogólną kry- J· ednokr'otm.·e powtai·zaj ą.ca się
Zawarle3 umowie zdecydowanie prze tyką prasową.
c1ws
ze
· t aw1·1 się
· rza d , mo t ywtqąc,
_
. "
dk 'l · ·
·
· no b · za kadenc.J· i t e2:0
- r z::i,d u. przysłowe płace opiera6 się moga j2dynic na 1 „Hdu manitek ' po resda, izd. w, 0 .ławie wiowa „burza w szklance wo·
•
,
•
.
.
_,
prze
zwyz
ą cen rzą
o
m•>w1
zah
k
staw ac zatwiercizonyc11 p"7'.!Z 1zą11.
. d
.
, d
· d k · du"
WiceTJremier Taitgen oświadczył, iż twier zema u 1ua u, .san>; ir na ze
jest rzeczą godną pożało·:r:nia, że ro - pod~yższa ceny na mekt?,i:e towary;
.J ednakze l~ ważm:i~~ że prebotnicy i pracodawcy zawarli umow:;,'. m. m. na . samochody c.1· ·'Jen~: ~ m1e r Attlee m e pom1 onnował
która z chwila wprowadzenia w życr~, praktyce wiyc rzątd . sktot ~~Je Pb0 .ity ·ę 1całkowicie n arodu brytyjski ego
· b
·
~"
wręcz przeciw n ą eJ,
01ą pu 11czme
.
b y łab y „na d er• me
ezpi~czn„ .
. I
.
faktycznym stam e rzeczy, zaWob2c takiego stanowiska rządu, k ie 1wyzn.a)e..
.
"
. t0 · ·
d ·
,·el f któ
rownicy generalnej konfedcrncj~ p racy, I Dz1~nm~ ."~\::me T1rcur ' przy1~orru- a3_i:i.J ąc prze mm "\l. e a
w,
zwołali
nadzwycza jne
uosiedzcm c na, ze 1mc3a,ywa _rozmow m1ę~z~ ktore prawclopodobm e wypłyną
1
związku . P o konferencji wyd~ no k~ - CGT a pra~odaw.ca~ i. wyszła przeciez j' na świall o
dzienne w n ajbliż 
munikat. k tćn:y s lwie rcłz-::, 7c Elanow.1-' od r~ą~u, ~ię~ dziwi Się obecnemu sta- SZe . rz rs złoścj
sko rządu m e sprzyJ a. _wytworzen:'J I nowJSku tegoz,
I
J P J

I
1'

I

I

I„ .

.

owane w niektórych punktach dalej,' zy3ski usilnie SJę domaga.
. .
,
co tłumaczy się trl'.dnościai;ii kom'.1niJe~nocześnie i;ząd indonezyJ ~ki ~wro
kacyjnymi. J ednakze po kilku dmac.h c1ł si~ . do rządow Zw ... R a dziec~iego,
rząd indonezyjsk i
oska rzył· Hol andtę F ranci1, Chm, Austral11, No w~J Zeprzez Radą, o rozmyślne pogwał,cenie I1andii, Persii~ . ~dust~nu, I_'a~1stanu,
zaleceń Rady . Holandia w niektorych ) Syjamu, F ilipin 1 panstw L1g1 Arabpunktach zajmuj ąc pozycj: strategicz- 'i s~iej z p;ośbą o. ':"ysłanie ~bserwat~
ne, prowad ziła dale j walki, tłumac ząc row, kto:zY. by~1by . ob~cm w czas1:
s ię akcj ą oczyszczania teren ~. Takze I prac kom1sii arb~trazo:wei, powołaneJ
oki·ęty holenderskie kontroluJą m orza przez Ra dę Bezp1eczenstwa ONZ.
przybrzeżne, nie dopuszcz,ając .bez po- 1 Staje przed riami pytanie, jaki obrót
zwalenia żadnych statk?w do wysp przybiorą dalsze wypadki, ponieważ na
indonezyjskich. W orędziu do R?dY. żądanie rżądu indonezyjskiego wycoBezpieezeńs lwa p remier indonezy3sk1 fania wojsk, oficjalnie czynniki holen podkreślił, że uważa za ni:odzow.n~: i dcrskie oświadczają, że stanowisko taby strony :val.czące ~on;ęły. się do lmu I kie jest dla Holandii nic do przyjęcia
demarkacvJnCJ z p:izdziepuka 19~6 ~-,, i w prnktycc niewykonalne.
aby . uniknąć
dalszego zagrozema
U trzymanie. zaś przez Hol<> ndr.Sw
poko3u.
obecnego stanu posiadania,' W~':·ażająPodobne oskarżenia p od adresem cego si ę zaj ęciem por tów i najbogat armii indonezyjskiej wysuwał przed szych te renów, w prak tyce oznac:T.a
Radę Bezpieczeitstwa
rząd h olender - sprawowani'e przez nich kontroli nad
ski. Faklem jednakże jest. że m imo j pozostałymi terenami tak pod wzglę 
wydania rozkazów · za.Pl'zestania w!llki, dem politycznym, jak i gosJ)odarczym,
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GOSPODAJl CZE

górą 17 tys. ton ekstraktów, któ- j maszyn. \~1 ymien_ione braki ~:ę
groziły u_n1eruchomienierr
re pokrywały tylko 1/5 zapatrz~- sto
bowania . Brak nam różnych che- przemysłu obU\y10w~go lub wpl_Y.
mikaliów dla futrzarstwa, d.) \ walo na ?gr~mczeme zdolnosc1
..
produkcji sztucznej skóry. Zao: prtid.ukcy1nei.
patrzenie w ekstrakty produkcJI \ Nie mogąc :aspoko1.c wszyst
Odczuwamy wszyscy wielkie wadzoną z zagramcy z ZSRR i stety, me nauczyliśmy ~ię de- krajowej przewidywane jest _\v •kich potrzeb w za.kresie obu~;'!~
mu~1my rozw11ac
braki w zakresie za6patrzenia w z dostaw UNRRA, używaliśmy tychc:as, jak inne narody, go- wysokości 3 - 4: tys. ton roc::-1 skór:anego,
nie. Jest to, jak widzimy, ogrom- , produkcję ?buw1a za~t~pczego,
produkty przemysłu skór;:anego, surowiec krajowy. Wynosiło to spodarki skórą świńską. ·
Ważnym zagadnieniem zwią· 1 nie mało. Posiadamy du:i:e trn<l- na. pocles:w1~ gi:mpwq, s:nuroa zwłaszcza w obuwie. \X!iele na około 8 ton - zamiast przedte~sty~nego~
. j :anym z przemysłem sk.órzanym ności w zakresie .zaopatr:cnia ;v we,1, .drewmancJ,
to s~łada się p~~Y.czyn. Najl?ierw . wojenny~h 32. ton.
Zmnieiszeme suro~vca kra)~- . jest pr:emysł„ wy.twarz:aJący eks- artyk'.1ły pomocnicze. pr:cmysw drcv,:m_~nego. Inn~ panshb e~
n~lezy wymien~c ogromny med~uw.~
bor zaopatrzenia w wyroby sko- 1weg? spowodowane ie~t zmnier trakty i chemikalia do gar~?_wa- 1 obuw10wego, ~właszcza. w wy· rope!skie. na odcinku.
m)
rzane, wywołany rabunkową go- j szeniem wskutek . wo1ny bydia nia. Pr:ed wojną przywo~1hsmv !wory. przemy!:>m zagramc~i:cgo, pr:ezywa1ą podobny, Ja
spodarką okupanta w okresie rogategp z 10,5 mil. sztuk do dla przemysłu garbarskiego z t pk: 1 gły, maszyny, częsc1 ct::i kryzys.
wojny przez niszczenie naszego i około 4: mil. Konieczność za·
pogłowia zwierząt domowych 0- \ gospodarowania krajt; na rói- ~-·
raz niedostateczne zaopatrywanie . nych innych odcinkach ni.e po- J. KRZEMIEŃ
'
----nas w wyroby skórzane. Polska 1 zwala na drogi import skór su· przed ~ojną. w za~resic zaopa-1 rowych i dlatego na tym odci:1_
trywama obywateli w wyroby Iku poprawa n astępować mo:e .
Zresztą ustawa 0 planie od- dowcgo Rolników. Oto nac:efny
.:.- ,
_ „
d
przemysłu skórzanego nie była powoli.
os odarczej (art. 89 r'· artykuł w „Chłopi", Nr 33, n.i:,Zy cie _Gospo arc.:..e ' powa_ ~od
samowystarczalna. Przemysł ten I W państwowym planie inwcul 0b)Y ~ó~. Dążyć się bęcl:ic czelnym organie Związku Samouza'leżniony był od przywozu su- ! stycyjnym przewidziane jest, że ne. na ogoł .czasopismo, t prkwa2
0 1
- d ·stworzeni~ korzystniej szeo-o, i pomocy Chłopskiej. W streszc::e·
rowców z krajów zamorskich. Su. krajowa produkcja skór suro- df1k dysk1..1~1ę „na tefia t "
0
1
niu treść taka mniej więcej: kiep„ el' w latach przpdwojenny~
rowe skóry przywoziliśmy z Ar- wych w r. 1947 wyniesie okoio P e su noz yc.' czy s łosun
g~.n!Y!-1Y, Kolumb~~· Brazylii, In ~.O_O_O ton, w n~stępnych la tac~ cen_ lo_lnych ,~ lprze~~sd~:y~ · j ~~~~u~ku c.en artyk~łów rolnycl~ J skie urodzaje, stąd brak zboża,
handlowych artykułó·v I trzeba, by państwo gromadził.)
Id
du 1 mnych kra1ow. Przemysł ilosc ta wzrastac będzie po lOS''tJ Zac_9 ~ą a~t) u ' st~ I r k
0
nabywany ch rezerwy zbożowe; dzięki podat
cen slowyrP,
\bJlnny 0.:ui::· Yd, 1
krajowy przed wojną zużywał rocznie. Powstaje konieczność u· ze
1
1
gruntowemu magazyny
kowi
'kó~w:,
: p~ze~ Y
około 60.000 ton skór surowych. zupelniania ilości skór przyw0- r:c.:.omo Yd i:ue 01 -Yt" ~f
1111
. państwowe ·powinny być st~l.:
.
.·
~ tej .licz~ie .przywóz s~ór wy- zem. z ~agranicy. Przywóz ter! rolmctwa'.· Ę yz ono Pau 0 m~- prze"' ~o . .
razał się się h~zbą około 28.000 wymes1e w 1947 r. 26.000 ton, le P~~atb 1 dopłlty dh ce~ : 0 _ Wlasciw1e więc.. co tu 1est. 1.e~ 1 zasobne, rolnicy w ten. sposob
to.n, ~o ~ta:ic:iwiło ?kolo 4:5% •J- w 19±8 r. - 32.000 ton, w 1949 tY:kui?w prz;mys ~wy\'{! s a 'le szcze _dla dyskusji? Lecz. iesh unikną trudności w ::bym swych
Wiły lCh wrrowname . . , - og?~ I się ją WSZCzyna W powaznym produktów i nie Stracą, gdyż zbo
golnej ilOSCl skor SUrOwych, - 38.000 ton.
Produkcja przemysłu skórza- byl to art~Kl:lł p~len mdc~słos"h I organie, to nie przypuszczamy, że na podatek b~dzie się przehsprowadzanych z zagranicy.
Do niedawna poza stosunko- n_ego w porównaniu z r. 1937 dowolnyc . 1 kn~euzasad molyc, aby to mało jakiś cel„ ot popro- c:ać' wedłuo- cen rvnkowych.
.
_ b
•
.0 ,
sformulowan, toWry nda twa si~ 1· stu -susza, jałowizna, !rze~a by
wo niewielką ilością skór, spro- przedstawia się, jak następuje:
1
1
na co potr:e ~e t..
1
!<omu
bo
rolmctwie,
Y ru_ owano coś wydrukować 0
tylk.o do k~sza.
·
.
go ie.~n.ak p~o ~yskl_lSYW~· 0-- na ogół bardzo mało się daje, - naiwne glę~.zeme? Juz ~ie ma·
Produk.CJa g~rbarska w
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Tę
3.974 ton
22.107 ton 2 1.166 ton
skora P?deszw?wa
2
509 tys.mi 958 tys.m J skusy1ny~ 1 prawdopo~o~n1e zno- polityki gospodarczo _ rolnic:ei, zdrowemu r~z.są.dko v1, 1est n~-:!2.686 tys.m
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dzielnieniem się dziewczę.t, także i względy na dobór rodziny.
Im trafniejszym będzie wybór
zawodu - to znaczy im g·lębiej
sięgnie
do
zair:tere!:iowania
dzie\vczę.t - tym większym bę
nieję.ce potrzeby poleczno-g·o- dze wydawal. Toż koi1czy jednę pracy dziewczęt, aż do chwili za- czatku jest u rodziców, ale aż dzie jego wplyw na caloksztalt
:,,podarcze kraju i tan rynku pra.- szkolę - malo to rąboty w do- mę.żpójścia, albo też zupełne nadto szybko przychodzi chwi- jej życia.
cy.
mu - jeszcze wtedy, gdy go- lekceważnfe tej pracy, jakie spo- la, kiedy trzeba stać się samo- ZAMIŁOWANIA ZAWODOWE
Na rozwój poradnictwa za wo- &podyni brak. Nie trzeba jej w tykamy u. ojca Ani - obciężaję dzielnę. A jakże tu być san~oPraca, która interesuje, którę
dowego złożyły się przemiany gfowie przewracać. Później za aż nazbyt często sprawę wybo- dzielnę~ jak podję.ć pracę, kie- ię lubi, pogłębia i rozszerza hospoleczne i postępy nauki - męż wyjdzie - do tego też nie ru zawodu młodzieży żeńskiej.
dy się nic nie umie. Nasza ryzonty umysłowe, pobudza ini.
psychologii.
potrzeba wyższej szkoły.
Zrozumiale jest, że zgodnie dziewczęta, które za młodu nie cjatywę, wcię.ga do świata kul.
Podcza 1 kiedy jeszcze kilkaNaucz.: Ania będzie rozpa-, z warunkami biologicznymi ro- przygotowuję. się do pracy za- tury. Spróbujemy to zilustrodziesi~t lat temu wybór zawo- czać. Ona tak marzy o nauce. a dzina stanowi w życiu kobiety wodowej, sę. skazane później na wać na przykładzie.
du był uzależniony od pocho- pana chłopcy przecież nie lu- innę pozycję, niż w ·:tyciu męż- najgorzej płatne zajęcia. A do
Dziewczyna zdradza sklondzenia jednostki stopniowa bię. się uczyć.
czyzny. Zużywa więce.i sił, wię- przykrości - otrzymywania li- ności opiekuńcze: opiekuje się
demokratyzacja życia sprawiła,
Ojciec: Nie lubię., to polubię. cej czasu, pochlania w pewnym chej zapłaty za swoje trudy - chętnie dziećmi, chorymi. Po~
że przed mlodzieżę 20 wieku Chłopiec to co innego, a poco okresie cale .tej jestestwo - mo- dochodzi jeszcze upokorzenie, radnia kieruje ję. do zawodu hL
różnorakie kierunki pracy Ul- tam kobiecie nauka. Jak będzie że być źródłem szczęścia i za- że się należy do najmniej cenio- gienistki społecznej. Jako taka,
wodowej otwarto ~zero ko - 0 miała czas, to może księ.żkę czy- do wolenia. Ale nawet wycho- nych pracowników, ·ponieważ się rozwija dzia.lalność w ośrodku
wyborze kierunku mogę. decydo- tać, a nawet i księ.żka niepo- dzę.c z założenia, że celem życia nie po iada kwalifikacyj zawo- zdrowia na wsi lub w mieście.
wać zamiłowania i uzdolnienia trzebna, bo się
· zaraz w robocie kobiety jest stworzenie
· rodziny, do"'ych.
L u b1· swo1ę
· pracę, s t ara się
· Jl!
·
"'
~ obnika.
opuści.
na pewno nie można stwierdzić,
I jeszcze jeden argument, ulepszyć - szuka w~kazówek w
Skomplikowane stosunki spoX
że posiadanie rodziny jest źró- przemawiaję.cy za koniecznościę odpowiednich księżkach, 'ledzi
leczno - gospodarcze oraz częSprawa przyszło· ci dziew- diem utrzymania kobiety.
usamodzielnienia się dziewczęt, za tym, co inne narody robię. na
ste trudn~ści przy ocenie wla~ czynki wydaje się być przesę.Wiemy, że może zbraknęć zaczerpnięty wła 'nie z życia ro- tym polu. Rozwija swój umysł snych uzdolnień wysunęły po- dzona. Pienię.dze potrzebne dla męza żywiciela. Może go zbrak- dzinnego, w imię którego pada- poszerza zakres zainteresowań
trzebę utworzenia placówek, chłopców - dziewczynka musi nę.ć przez wypadki losowe, za- ję. protesty przeciwko pracy za- działa z pożytkiem dla środowi.
które by pomagały mlodzicży w pełnić bieżę.cę. robotę. Jej pr,zy- robki jego mogę nie wystarczać wodowej dziewczę.t.
.
·ka, w którym się znajduje.
sprawie wyboru zawodu.
szlość - to w najlepszym razie na utrzymanie całej rodziny. Niesamodzielna kobieta- szu- Ze tawimy teraz pewne w ka.
Zarówno młodzi, jak i rodzL życie rodzinne.
Cóż wtedy?
ka w malże11stwie źródła utrzy-· zania, które mogę. ułatwić dziew„
ce czy opiekunowie nie orientuPodana rozmowa nie wyczermania i dlatego o wyborze to- czętom trafny wybór zawodu.
fo się na ogól w przemianach, puje zagadnienia. \'X'iele rodzi_ SAMODZIELNA KOBIETA warzysza czesto decyduje nie u- Jak w wyże.i podanym przykla„
jakie zachodzę.
ców odnosi się inaczej do pracy
\Y/ każdym z tych przypad- czucie, ale przymus warunków. dzie - przed dziewczętami, ma.
w życiu gospodarczym,
zawodowej. Jednakże podaliśmy ków stanie przed kobietę ko- Ten przymus staje się nieraz jęcymi skłonności opiekuńcze w szkolnictwie i
ten przykład, ponieważ w życiu nieczność przyjęcia pracy. Oczy- podłożem tragicznych konflik- stoję. zawody higienistki, 'Społ.
nie uroi.ej~ ocenić uzdolnień często bywa on spotykany i sto. wiście tym bardziej staje to sa- tów w rodzinie, cierpię przez to pielęgniarki, sanitariuszki, lekar.
cych, którzy maję sobie obrać &ow..any.
mo zaga.dnienie przed kobietę., i małżonkowie i dzieci. Nie tył- ki.
zawód. Przekonanie, które zywi nie- która z tych czy innych wzglę- ko więc wżględy natury ekonoTe, które lubię. udzielać wskaPORADNIE ZA WODOWĘ
jedna matka, o tymczasowo§ci dów nie założy rodziny. Z po- micznej przemawiaję za usamo- zówek, wyjaśnień towarzyszom,
Poradnie zawodowe zaspaka·
pomagać w odrabianiu lekcyj,
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mogły by obrać zawód nauczy.
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3. badaja uzdolnienia zawopropagandy.
całorocznym trudzie rzemieślm- nikarstwem, z piśmiennictwem,
dowe."
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WIADOMOŚCI RÓŻNE

ków organizacji hitlerowskich i
PRZEMYSŁ MIĘSNY
zwolniono ich dzięki temu od odpo_
Obec nie m amy 29 eksportowych
wiedzialności. Wynika z tego, że na
44 tysiące oskarżonych ukarano za- przetwórni mięsnych, 16 wyposażo •
nych w urządzenia do wyrobu he.AKCJA PRZECIWEPIDEMICZNA
przekonania, że natychmiastowa doraź ledwie tysiąc w sposób surowy.
NOWY UKŁAD HANDLOWY
l b k .
k •
.
.
oparte są na I
Dane po-wyższe
na pomoc USA i·est warunkiem przy- enuncjarjach
POLSKO-RADZIECKI
Amcrylrnńskiego Za- rnnow 1 szyne., a samyc 1 c onow,
pomor\\'oj.
szynek.
samych
8
oraz
::\iemczech.
w
Wojskowego
rządu
St.
że
i
planu
Naczelny Nadzwyczaj.ny Ko- \V ~foskwie zoslał podpisnny no- szłego sukcesu tego
skie 2, warsza\YSkie - 2, śląsko~ rl ·ą
polsko_ radziec Zjedn. muszą dopomóc w przetrwaniu
misariat do Walki z Epidemia- wy układ handlowy
zimy państwom, które zgłosiły do niego W 19.)0 ROKU SPIS LUDNOśCI hrowskie - 4, wrocławskie - 2,
· 94
d 1 k ·
k
.
·wietma 1 7 r. do akces.
mi przeprowadził w b. r. wielką k·1 na o -res o
rzeszowskie - 2, kieleckie - 1, lu.
NA CAŁYM ŚWIECIE
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marca 1948 r. lJklad przewiduje
1 Zd 1 ..
1· I k.
I.
kampani·ę, maJ·ącą na celu tę- 31
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i • · chro-J cza się na
nrnngano\VCJ·
Zebrani dyplomaci o swojej d::!- się odbyć pod koniec bieżącego ro- przetwórcza w slanie w jakim się
oraz przeciwdziałanie profilak- mowcj, apatyków, antrarylu, azcyzji mają zawiadomić Departament ku, wzg·J„dnic w 1948 roku. Prace znaJ·duJ·ą, szacui·e sin na 20 tys. ton
·
"
"
u, a I ummum oraz szeregu po- Stanu USA.
tyczne przez szczepienie maso- l)est
przygotowawcze do przeprowadze bekonów i 10 ts. ton szynek. Po
przemysłu
trzebnych dla naszego
i uzuremontów
przepro\Yadzeniu
uk01iczone
jui:
zostały
spisu
nia
we. Zorganizowano odśmieca- chemikalii i surowców farmaceutycz
urządze1i wywiezionych
p~zez • ~pe:j.alną l~omi~ję. w qiów- pełnień
KOMISJA U. Z \VYJEUZTE
nie miast, łącznie z akcją od- nych. Ponadto mamy otrzymać benprzetv>órt· zdolność
J·
.
n) .m l IZ<'.dz.te. Stal) st} czi1) m. No"'.y
DO GRECJI
nnftę,
lotniczą i samochodową,
szczurzania, roztoczono nadzór zynę
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spis ludnos<:1 będzie wprawdzie przez 0 '.upan a.·
1
ł
1•
11 e. .
1_
ul,rot
m~
się.
pow.1ększy
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01)Cenie prze wornie
1 · · przez R a d ę B ezpieczeni„ n .
s7.v niż ostntni. l\Jóo·IJJ\' on być rów_
we, kinowe i elektrotechniczne oraz uacii grecaeJ
meczys
wo dę l. usuwaniem
r. pclr1i wykorzystane. W 1946 r. wy~
Rozbudowa aparatu pomoom- części zapasowe do samochodów, stwa, po długich debatach i odrzuce- nie obszerny, poni~\\:aż w .1950
niu wniosku polskiego, wzywającego Polska przeprowadzi raz.em z wszy produkowały one :ł3 tys. ton mięsa
,
, 1·
t k
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·
·
·
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przedsi·ędo
bałkai1skie
krai·e
cztery
samo otow.
czo-1ek ars k iego W postaci kon- raB ·torow
mięs.
i przetworow
:wyczerpujący wieprzowego
P?I~s wami
s :1m1
ł
awe l_lY otrzxmamy 50 lysięry wzięcia kroków, celem przywrócenia spis. lu<'!nosc1, uc!1wulo.ny przez Or- nYch i 7 tys. ton mięsa wołowego,
tro1erów sanitarnych oraz powołanie kolumn przeciwepide- ton czyh :prawie 21~ nnszego zapo- wzajemnych przyjaznych stosunków, ga~u7:aCJę Narodow Ziednoczonych. V.,• r. 1938 przetwórnie te dostarczy.
. . rze
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Spis przeprowadzony w 1948 1-.
Rada wyłoniła specjalną komisję sietrzebowama na bawełnę.
k
ni.icznych u T 'ł
będzie dotyczył stosunków budo- ly na. wyw?z zagramcę mięsa 1 P . Wywozić będziem~' do Związku dmiu.
In?Z iwi .Y. wy ona.
.
tworow mięsnych 71 tys. ton (beko
nie zadama. Mianowicie zanoto- Hadzieckiego - tkaniny bawełniane Zadaniem komisji, w skład której wlanych . i mieszkaniowych.
szczepionych i wełniane, wyroby dziewiarskie i wchodzą St. Zjednoczone, Zw. Radziec- Przeszkodą w sprawnym i szyb- nów 21 tys. ton, szynek w puszkach
700.000
wano
konfekcje, cukier, cynk i blachę cyn ki, Francja, W. ~rytania, Polska, Aur kim przeprowadzeniu spisu Jud 17 tys. ton, mięsa wieprzowego 17
przeciw durowi brzusznemu
półtora miliona przeciw ospie ko.wą, zestawy_ koło~e, wyroby że_ stralia i Kolumbia, będzie zapoznanie ności jest niedostateczn~ ilo~ć ma- tys. ton, konserw 8 tys. ton ilct,
' lazne. szkło okienne l lustrzane, wy- się na miejscu z obecną sytuacją i zło- szyn statyst}·cznych, klore m;ipor- głównie na rynek angielski i amery0
ł .
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roby szklane, porcelanę i szerecr ar_ żenie szczegółowego sprawozdania Ra- 1owa!1e ~op1ero będą ze Związku kański. Dziś działalność przetwórnt
ys. przeciw b omcy.
. h 0 d ·r
d
.
.
Radz1rrk1ego.
dzie do dnia 11 sierpnia br.
"'
Na skuteczność działalności, tykulów chemicznych.
O\\ 1
m1~snyc 11 za 1ezy o rozwoiu
rozwiniętej przez• Nadzwyczaj- Tkaniny bawełniane i pólwelniane, Uchwała o J?Owołaniu komi~ji zapaświ11.
KARA WIĘZIENIA
ny Komisariat wskazuje fakt wyroby konfekcyjne i trykotażowe, a:ta 10 głosami. przy powstrzymaniu
Jak to wygląda Przed wajną na_
d ' które pokrywają niemal dwie trze · się amb. ZSRR Gromykr. Po?1strzyma- ZA „SZEPTANĄ PROPAGANDĘ"
,
h
. ,.
.
sze spożycie mięsa wieprzowego
ur cie należności za baweln:i, zuży~-a~ n~e się od ~łosu repi;ezentanta radziecze i1osc zac ?rowan . na
wy·nosiło na jedn ego rnieszkmica
'''ojskowy Sąd Rejonowy w War17 proc. zakupioiin;· ba\\'Cl-lk1_ego, bn_alezy uwaz_.ac za zarezerwowa- szawie
brzuszny, płomcę, błomcę, czer- J·ą tylko
na sesji wyjazdowej w
'
kg mięsa ·wieprzowego i 6,1 kg
13.3
pierww
rozpatrywał
~·ie
Wys?;k
s~rzeciprawa
mego
przez
1e
so
me
ny.
r.
1947
półroczu
1-ym
w
wonkę
jest znacznie mniejsza od il'ości C~ny_ uzgodnJono w dolarach na wu„w sto~~~ku. do ewentu~lnei de- szych dniach sierpnia br. sprawę mięsa wołowego. Przyjmując Len
rpzcho·· b. burmisll·za i dwu radn,Th miasta poziom spożycia dziś trzeba by rapoz10m1e ren 1 notowa1't ~wi alo cyzJl kom1s1i. Prawdopodobnie komisja
'ł
I
,
J
gdyby
· ' - dzi się tu o wypadek,
'
zac h orowan w -ym po roczu wych. ·
Wyszkowa, oskarżonych o upra- zem 46~i tys. ton mi~sa. Bydła w
,
ł
'b
sztuk, lic z:.1c
?.910 t}'Si "<'.''
. . t zw. „szep tanei. propagan. 1946 b\·!o
powrocić do zawetowa- wianie
pro owa a ZSRR
1946 r. ( np. W 1946
~ 20 .286
r.
.., ·'
.,
.
.
re I „ St z· d
nei· przez
·b
nonny ubojowe przedwojenne. o~
· ie no- dy".
zo uc1i
- w d uru rzusznego w
wypa dkó
1~47 r. _.tylko 4.012). ~~dy- OBRADY. DYPLOMATóW _U::IA ~~~:~~~;w~~: P:~~~~ier~~~}~tj~o~~~ Akt oslrnrżcnia zarznea Stanisła- trzyma się mięsa wolowego 55 tys.
nie zauwazono wzrost liczby Konferencia paryska w związku z ONZ dla spraw Grecji, lecz zw. Ra- wowi Drozdowskiemu, Marianowi ton. Odliczając to - tneba po 410
J\omtantemu tys. ton wicprzo\\·in~~. a na to trzeba
i
Chwalowskiemu
chorych na zimnicę, co tłuma- pl.anem M~rshalla. zakończy~a. swe. o- ! dziecki pi·zeciwstawił sie temu.
rozsiewali jak'ieś 4.:WO tys. ~wió. Pogłov~r ie
że
biady. ~anstwa biorące w mei udział, . Ciekawi jesteśmy, kiedy gra w Dzinhlowskirmu,
b . b
. 1
. t
czy się ym, _ze ~- r. U •.i:ne y- pr~ystąpiły. obe;nie do opr~cowania „grecką ciuciubabkę" wreszcie się wśród swego otorzenia wiadomośri, świńskie szacujl' sii: na i) milionow
ł-0 dokł3:dneJ IeJestraCJl cho- sprawozdan, ktore będą oki:estały_ p~- skończy, gdyż raport podobnej komisji które nabieraly szczególnej wagi świii, rozporzqdzarny więc pe\vną
rych, ktorą przeprowacfaono 0 • trzeby g~spodarc~e tych pan~tw! Jakie 11wysłanej na wiosnę, żadnych pozyty- ze względu na zajmowane przez o- nadwyżką. ::-\ależ~· pamiętać o tym,
mogą by~ załatwiane w wynuame we- wnych rozwiązań nie przyniósł. Los slrnrżonych urzędowe stanowiska. że przed wojną Dania miała 3 mihecnie.
liom.· świń, a roczny ubój "·ynosił
Przewód sądowv
0
t b y, kl'ore muszą I sprawozdania obecnej komisji będzie
· porze
· złoż"·'- na klórv
· wnętrznei maz
· 1 ·
l
· 1
ly się zeznania oskarżonych i świad_ 4 ,:ł miliona sz Lnk. U nas nic ma tak
'
Dla wię_rnzyc
1 ogms ~ Zll11Ill- być objęte planem, pomocy Mar- . prawdopodobnie ten sam.
ków potwierdził popelnienie prze~ intensywnej hodowli jak w Danii,
cy zorgamzowano stacJe prze- shalla.
slępstw, w wyniku czego Drozdow- więc więrej w roku ubić świń nie
w
h
t
1
·
. t~i sprawi~, w dniu 4. bm. zje- ! DZIW. r..\ L\CODNO~ć TRYBUNA- ski ego i Clrn·ałkowskiego skazano możemy ponad liczbę posiadanych,
erenac
ci_wma aryczne:. na
na 3 lata więzienia, Dziuhlowskie- lecz i mniej od lej liczby chyba też
LU DENAZIFJKACYJNEGO
Ziem Zachodmch W Elblągu, I~~~~ się ;zoło_wi dyplo~a.ci amery- :
nie ubijamy.
go na 2 lata więzienia.
cy, piastuią~y godnosci dyplomaSzczecinie Nieporętach w wo-I
tyczne w Europie z poc!!'lekretarzem 1 . Przez Trybunał Drnnifil;a<'yjny
•
'
,
.'
,
•
1
W stanu USA dla spraw, g?sp_odarczych! w :'\iernrzech prze..,unęło się 43.800
VI a1szaw~_ki?1
Jewodztw1e
Ma~kach,. na . Pelcowizme, w Clay:on~m, w celu omowie'1~a ?P_raw·» bylych hillerowrów. z tych tylko
dożywptne
WOJeW. kieleclnm w Magnusze- doraznei pomoc:y-. amerykanskiei _dla 48 skaznnych zostnło naobozie
pracy
wie W wojew lubelskim w Za- Europy zachodme1, do czasu zatw1er- więzienie luh pobyt w
.. dzema przez Kongres pbnu Mar- na okres najwyżej 10 lat. 82:i oso_
.
.
·
.
. . '
b~m. wyznaczono karę kilkunasto.
.
.
•
klik?;vie. W~gasame epide:n:u sha~la. .
GRECJA DOMAGA SIE WOJSK USA. Agencja Tass powołując się na
chornb zakaznych przyczymło Oora~~Jąc?"" dyplo~ac1, l~cząc_ się z miesięcznego pobytu w obozie a
kol'espondenta „New Jork Times" donosi, iż rząd grecki zwrócił się do St.
się do likwidacji części szpitali trudnosciam1 zwołama. spec1a_lnei sesji ·w 4.405 wypaclkarh zastosowano
zakaźnych szczególnie małych Kongresu dla zatw1~r.d~e1ya plan~ k_nrę grzywny. Dwadzieścia pięć ty- Zjednoczonych z prośbą o wysłanie do Grecji „symbolicznych sił zbrojnych",
składających się z oddziałów lądowych i lotniczych.
. · Marshalla, ~ wob~?. cięzk1~.l. sytuac11 sięcy oskarżonych o współdziałanie
.
,
Na~zelny. Nadzwycz~Jny ~om1- gospo_darcze~ Angln 1 F;anci1 spowod"- z parlią skorzystalo z amnestii, a
MARSZAŁEK MONTGOMERY WE FRANCJI. Wiadomości urzędowe posanat daJ e zapomogi szpitalom waneJ brakiem dolarow, doszli do 13.886 uznano za nominalnych człon
dają, że. marszałek lord Montgomery, szef brytyjskiego sztabu generalnego
wyjedzie w dniu 27 bm. do Francji na zaproszenie francuskiego ministra
zakaźnym, w których . przebyspraw wojskowych.
wają. chorzy podlegający przyNOTOWANIA CEN GIEŁDY ZBOżOWOWO_ TOWAROWEJ
OFIARY WOJNY CHIŃSKIEJ. Radio partii komunistycznej podało,
musoweJ wizytacji. Wysokość
że w ciągu ostatnich 12 miesięcy straty wojsk rządowych wyniosły 1.300.000
zapomogi wynosi od 200 do 250
(w złotych za 100 kilogramó~·)
ludzi w tym 436.000zabitych. W tym samym czasie wojska komunistyczne strazł. tj.ziennie na jedną osobę.
ciły 568.000.
I
TO\\'AR
Gdarisk
Kato\\·ire
Poznnii
·warszawa
O WYCOFANIU WOJSK Z GRECJI. Korespondent dyplomatyczny
6.8
6.8
6.8
8.8
WYWóZ JAJ DO ANGLII
Reutera donosi, że rząd brytyjski omawiał z rządem. USA sprawę wycofaPszenica (stara)
4.000-4.:3000 3.600.-3.800 3. 700-3.900 3.700-3.900
nia swych wojsk z Grecji i Włoch i jak uważają kola londyńskie, ewakuacja
3.200-3.500
3.400-3.600
W tym roku „Społem" wywiozło Pszenica (nowa)
przynajmniej w najbliższej przyszłości :i:tie nastąpi.
żyto (stare)
2.700-2.9000 2.500-2.700 2.300,2.500
do Anglii 12 muionów jaj, a do
AMERKANIE SZKOLĄ CHIŃCZYKÓW. Na Formozie przystąpiono do
żyto (nowe)
2.100-2.:łOO 2.100-2.:rno 2.100-2.300
kolicn września b1·. ma wywieźć 28
organizacji obozów wojskowych, gdzie zostanie przeszkolanych i wyekwipomilionów. Przedstawiciele spółdzieL .Jęczmień przem. (stary) 2.700-2.900 3.500-:i.!iOO
wanych przez Amerykanów 20 dywizji chińskich.
Jęczmień p)'zem. (nowy)
2.200-2.400
którzy bawili
czości angielskiej,
2.800-:'.000
w Polsce po zakupy jaj, chwalą Jęczmień pastewny
RATYFIKACJA TRAKTATU PRZEZ WĘ:,GRY. Prezydent republiki wę
Owies past. (stary)
3.rno-:uoo
lowar jako bardzo dobry. Prócz
gierskiej podpisał ustawę o ratyfikacji traktatu pokojowego, zatwierdzonego
fi.400-:;.()00
Mąka pszenna 80%
6.200
!i.:WO
tcso, kupiliby chętnie bekony, drób
ostatnio przez węgierskie Zgromadzenie Narodowe.
3.:rno-HOO
Mąka żytnia 90%
3.900
3.200
i masło.
~.000-3.1001
ARESZTOWANIE ZBRODNIARZA OśWJĘCIMSKIEGO. W Hanowerze
Otręby pszenne 80%
2.100-2.3000 2.00-2.100
2.100-2.300 został aresztowany dyrektor krematorium obozu Oświęcimskiego Józef Hofcr.
Otręby żytnie
2.000-2.100 1.700-1.800
1.800-2.000
Ąresztowanego wskazała policji porzucona żona. Hofer wymordował kilka
Otręby jęczmienne
2.000-2.100 1.700-1.800
milionów ludzi, głównie żydów w Oświęcimiu.
Otręby kukurydziane
1.900-2.000
ANGIELSCY GOśCIE. Grupa jeńców niemieckich zwiedziła brytyjską
5.200-~.300
4.200
Kacza jęczm. 70%
Izbę Gmin. Jeńcy byli gośćmi grupy posłów, w ktrej skład wchodzili depu:i.000-.i :iOO 4.000-4.400
Wyka ozi·ma
Ostatni numer miesięcnika NKW
towani partii konserwatycznej, liberalnej i , pracy.
3.500-3.700
P.S.L. omawia zagadnienia spol;eczno- Wyka letnia
KANDYDACI DO ONZ. Do ONZ wpłynęły wnioski o przyjęcie od naPeluszka
3.500-3.700
gospodarcze w artykułach:
Transjordai1ii, Portugaiii, Irlandii,
państw: Albanii, Mongolii,
stępujących
2.750-2.900
3.000-3.200
gorzki
Łubin
M. Baracza p. t. „Model ustroju goAustrii, Węgier, Włoch, Rumunii, Bułgarii i Jemenu. Jak dotychczas jedynie
.J .'.WO-.J 300 :~.200-3.100
Łubin odgoryczony
spodarki budżetowej".
kandydatura Jemenu cieszy się jednomyślnyltl poparciem.
·f .;iOO-HOO
M. Niegórskiego - „Nierozwiązane Seradela
Rzepak ozimy
NOWA POŻYCZKA DLA WŁOCH. Włoski minister handlu zagraniczneproblemy gospodarki budżetowej".
(n. zbioru)
11.:i00-12.000 9.00-9 ;>00 9.:i00-10.:iOO
go zakomunikował, że Kanada udzieliła Włochom pożyczki w wysokośr:i 40
Adama Kierskiego - „Plan odbudo11.:300-15.0Ó l(i.000-17.000
Siemię lniane
rnilionów dolarów, zwrotnej za dwadzieścia lat.
wy w Sejmie".
13.000-11.UOO 11.000-11.500
Godczyca
T. G. - „Po dyskusji sejmowej".
ŻYWNOŚĆ DLA NIEMIEC. W połączonej strefie brytyjsko - amerykań
71\IWYP BFTAOTN
Siemię lniane
„Zawodowe
Wiesława Chalęzy
skiej Niemcy otrzymali w ciągu lipca około pół miliona ton żywności, warH.000-16.000
ll
19.000-21.U•
Inkarnatka
szkolnictwo rolnicze" oraz szereg arty-.
tcści 61 i pół miliona dolarów.
4.ooo-noo
Tymotka
kułów traktujących ·o sytuacji wewPŁONĄ LASY. Na skutek długotrwałej suszy i wielkich upałów, na
3.fiOO-:-l.7000
Makuch lniany
nętrznej i lniędzynarodowej.
śląsku płeną lasy. We wsi Bolesławiec płonie las na przestrzeni
Dolnym
2.:i00-2.liOO
Makuch rzepakow~·
„Na marginesie zwyżki cen", „W po,
7 tys. ha.
3.600-3.700
.śrut.lnianv
szukiwaniu lepszej pozycji gospodarDOBRE ZBIORY NA UKRAINIE. Tegoroczne zbiory na Ukrainie wy2.000-2.100 2.300-2.400
śrut rzepakowy
czej", „Współpraca gospodarcza z Czepadły nadspodziewanie dobrze. żniwa ozimej, pszenicy dały we wsiach obwodu
500-.-, -p
500-600
;>;>0-6ÓO
Słoma pras. żytnia
chosłowacją", „Nowa faza przygotowań
Charkowskiego do32 cetnarów z hektara. Chłopi Kijowszczyzny do 1-go sierpG:i0-72.i
7:i0-8.i0
organizacyjnych I. T. O.", nadto sze1~eg Siano zw. prasowane
nia dostarczY'li państwu o 9 i pół miliona pudów zboża więcej niż przed
800-900
Siano prns. n/noteckie
iagadnień zawiara kronika krajowa i
wojną w r. 1940.
Ziemniaki jad. (nowe) 1.300-1.450 1.0:>0-1.1:'>0
przegląd prasy.
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