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PO RADZIE NACZELNEJ PSL

Mamy za 'sobą dwudniowe obrady kowitą aprobatę i zaufanie między do- odruchu sprzeciwu ~·śród naszycll
Rady Naczelne.i PSL. Obrady te t~m łami Stronnictwa a kierowniczą górą. członków, tak. 81ł bowiem proste i słu
większe posiadają znaczenie, że odhy- Ze stwierilzenia tego wynika jakżeż o- ~zne.
tych
przykładowo
Oil f:lłuzszego czasu prasa ludou·fl. obo- wały się w atmosferze zupeh~j szat- czywisty fakt. Błogie nadzieje partii \Vymieniliśmy zasadniczych,
wy·
aby
się kilka zagadnień
uwidoczniał)·
które
zblokowanych,
o
troski
głęhokie.i
z
wynikającej
rości,
zu zblokowanego zajmuje się młodzieżq
„Głosu Ludu", „Robotnika", kazać, że i wśród innych zagadnień tej .
lamach
na
i
wsi
los
o
Stronnictwa,
naszego
los
OdWiciach.".
„
w
się
wie1ską zrzeszającą
chłopa. Atmosfern la wynikała i z glę- „\\tieczorów" czy „Ekspresów" o we- samej zasadniczej natury nie było nagłosy tych dyskusji, artykułótt' z'1ajdują
uad tym, jaką rolę wnęłrznym kryzysie w PSL, o tym, że wet cienia rozdźwięku na Radzie Na81.Ve echo i 11(1 łamach zblolrowanej prns.r bokich przemyśle1i
czelnej PSL.
się rzeczywistości ma- nastąpi rozłam - spełzły na niczym.
kszhiłtującej
w
robotniczej, 11iechaj więc i nam wolun
Pewne różnice w dyskusji uwidoczLuStronnictwa
Polskiego
Jedność
na
i
stopniu
jakim
w
odgrywać,
my
będzie poczynić stte uwagi odnośnie do
została z~~chowana, a przez to niały się li t~lko jeśli chodziło o sto.
tloweg()
udział
brać
mamy
płaszczyźnie
jakiej
tych przemian jakie dokorruią .się lub do·
w życiu Polski, ahy nil' lll'uniwszy nic wykazuje ono olbrzymią godność, wy- sowanie taktyki przy rea1izowaniu na". .
konal: mają w ZMW'RP „Wici".
ze .swego Ś\~1 ialopog~:i~!u, 1Ll!tych.rza.so- sokie wyrohienie .swych członków, o- szych zasadniczych postulatów.
Cel istnieje jeden. Silna i Niezawisła
Stosunek nasz Jo tej organizacji mlo- weJ samodz1t:'l1ll'J 111111 dziułama Jak gl'Omne poczucie odpowiedzialności za
Suwerenna, Demokratyczna Polska
dzież) chłopskiej jest znany. Odnosiliśmv najlepiej służyć p;11'1sl \\'li i narodowi w podjt;>le decyzje i uthwaly.
Lu<lowa. Drogi wiodące do lego celu
Ho i jakiż ł1ył przebieg Rady?
.~ie. z ralą życzliwością, nie staraliśmy si.ę dziele jl'go rozl111duwy, w (lzi(·le poduo\\'ykH.zala olla, że w spl'awach zasadnigd.v wywierać jakiegokolwielc nacisJm szenia go du ro7.kwitu.
. . d mogą się różnić i dlatego nie może nil . '- ' . l . . . .
•
" . .
. . , . <l
p
ideow".
na ,·ego taktyko,
sw1a omost.\ ze me mczyc i me uy2u za< neJ rot111cy wsro kogo dziwić, że w łonie naszegt> Stronuwaga sy I tlllCJI,
"'
" na ,·ego oblicze
leśli chodzi 0 to ostatnie to było nam tylko nasi czlonkowie i sympatycy, że wszystkich mówców. Zgodność w tych nictwa istniej:i odmienne poglądy n!\
zawsze bliskie. Ideologia ZMWRP „Wici" nie tylko wieś, ale i inne ugrupowania sprawach panowała zarówno w zaga- sprawę obierania tej czy innej drogi.
juk i ideologia naszego Stronnictwa wy· poli.tyczne z uwagą śledzą jakie w obe- jenilł Prz~wodniczącego, w referacie Na fakcie tym jednak nie można snuć
rneJ sytuacji PSL zajmie stanowisko- Prezesa Stronnictwa, jak i również w domni"emru.i', ni'e moz'na budowac' ta.
.d
'd
d
„
.
· ł
~ 1e nego i tego sa.
100 d zz swoi ro owo
spra~.a y, że oln;ady toczyły się na dłuższym głosie· w dyskusji min.•Wy- kich wniosków, że PSL przeżywa weagruryst'Vczny·~zoProgram
mego źródła.
wnętrzny kryzys, że wśród członków
cecha.
. toi vrzyjęry prze; te dwa u/ó1~ne odla- wyso ·1m poziomie, a wszelkie zagad·
I :Hie mogło być inatzeJ·. S1>rawa przv.- jl>"gt> Zal'ysowują SJf1
h ·1
nienia pł'T.ed podjęciem decvz:;
,..
.
. . .
zas.adnicze i pod-.,
~
, „
my z ·c10 po11t}vzneg<> gospoJąrc_zeio,
. nas-w1etlane wszechstronnie, z dużym j.łłźni i sojus~u ze Zw. Radzieckim jest ~lawowe różnice i stanowiska .
..
'
k ft 1 l
1
• u ~,.,, nego_ c~y spo ~c:rneg~ wsi. prawzJ! poczuciem objeklywizmu i odpowie- dostatecznie ugruntowana w naszych
·wymiana różnych poglądów, oświe-.
szeregach i PSL dokładało. i dokładać
ze rownoczesme, bowie'.n .•"!"' 1edny~ i tym i dzialności.
8arnyr~ .:'.ok'!' 1935. ,W1Ct. ~clu~alzły, a.wą\ Fakty te sprawiły, że . po· wszech- będzi.e wszelkich starań,. aby ta przy- tJanie spraw z i·óżnyc]J punktów na
d~klai acJ.fi zde?t~ą w pazdiiermku_. a m:.v sh1onnym . oŚ"'ietleniu sytuacji dotyeh- jaźń ·stała się najea·r dziej . trwałą i była sposób obrania tej czy innej. qrogi przy
równoczesnym · zachov„aniu i · służenitJ
U:.grud~iu tegoz ~oku .. Wyu:odzmiy S'~\czasowej linii i postawy PSL, jak i treścią naszego 11połeczeństwa. .
Sprawa obrony naszej Niepodległo- temu s~emu celowi, s.~ '\\·ielce poży~u~; ~ iedn;g? pn.ta.' :.hrdnakich. ~rzemy· również dotychczasowej taktyki władz
Naczelnyc~, zostało sp1·ecyzowane jas- sci, przeciwstawianie się wszelkim za- te~z~e ~ wsk:i~a~e, bowiem wówczas
s en z przezyc wsi 1 c opa polskiego.
się lepleJ ow ~et
no stanowisko PSL. Ta jasność, wyni- kusom na nasze granice zachodnie, od- widzi
I nie tylko te względy upoważnia·
7
./ą nas kająca z woli olbrzymiej większości ) hudowa kraju i zagospodarowanie I V.. olna, swobodna i rzeczo'\\-a dyskud
u
poc•yr•z'e•ii·
do
tk'
h ·
· · k
·
.
l l . R ady N aczel.ne.1. sprawia, że Zie~
asresem
wag po
„ - " a
Odzyskanych, bylo i jest jednym SJa. Ja a z:iwsze ~~c .UJe .wseys - i~ n.a<
ZMWRP „Wici". Są i inne _ ws ólno ~z on ~?w
~ . Jednosc naszego Stronnictwa została z głownych postulatów naszego pro- sze zebrama. ma Jeszcze ł to do · s1eb1e,
„
·
działalność w ·edn ·
b
d ·
· ·
·
· ,ł k
. .
.
1
e 1 organizacji 'V czasie . ·h
~kze ctz on .o ~1ehnasł1 Dl~ po deJ mu~ą . ezd.
okupacji niemieckiej, walka 0 demokrn· zac 0~1dana,. ze za hmą dotychczasową gram~t.
uc wa , me po egaJą za
Dązenie do stabilizac1"i stosunków
opowia a się masyw naszego Stronni·
·
c ·„ powiązania rod•i'nrie ·
d
d · ·
' ry yczme
'
·
.
t
r orgamzacy1ne,
„
·1„,
wo Z(}c
zwalczame wszelkiej anarchii i nadu- nemu o gorme narzuconemu
c wa.
l'
troska 0 interes ws; 1• chi
.
.
ł b k' . .
1
.
.
.
. .
Vi' I . t b
opa - oto g ow•
. .P yme o ezwąlp1ema na wzmo~ życ, ugruntowanie się praworządności wa~i~, a e po gę o ieJ.1 si;im1enneJ a„
niejsze dane, dające nam legit mac· do
meme .wewnętrinego poczucia naszych i hezpieczei1stwa to również sprawy zu- nahz1e, al.e J:?O zma~aD11;1 się we wł~s/ę
Y
zabrania głosu.
nym sumiemu pode3muJą taką czy In•
członkow tak potr7.ebnego w tych cza- pełnie bezsporne.
Doprowadzenie do końca radykał- ną decy~ję,. czując, że o;ia jest jed.yni~
'Każda żywotna organizacja pod wpły· I s~ch, w ~tói:ych Stron_nictwu naszemu
wem doświadczeń, pod wpływem osiąg· me .hęd~.te su~ szczędz1ło utrucłnień w nych reform społecznych czy gospo- ~łu.szna 1 b10rąc . za . mą , .całkowitą 1
nięć, ogólnych przemian może ulegać prz~· reahzaCJI uchwalonych na Kongresie darczych, bezkomp1·omisowa walka z sw1~do~~ ocł1~0~1edz~aln?sc. I w. tyi;i
„podziemiem", reakcją faszystowską, tkwi na.1islotme.1sz~ siła i.a.trakCYJ.l;IOSĆ
k.;ztalceniu. Chodzi tylko 0 to, aby re naszyc.h tez progran~~wych.
przeksztalcertia doko 11 ywaly .Yię zgodnie . To Jedno. Z drng1e1 strony postawa zhrodniczością i hanclytyzmem to rów- naszeĘo. pr.ogran~u i. n.aszeJ ideologu..
TstmeJe l drugie zrodło. z !ak pr~yJęa ustalonymi formami okre.Hon.rmi prze:. l wynik Rady Naczelnej stwierdza cał- niei zagadnienia, które nie znajdują
tego spo~obu ob:adow.ama i. st~wiam.a
~
IJtatut, zgodnie z dobrym obyrzajem de·
spraw. Nikt bowiem me CZUJe się ~krę-.
mokratycznym i a11 y wynilml:v z istotnych
na naszych zgromadzemach,
powany
potrzeb całej gromady.
niczego się nie lęka, jest wolny w swym
l7
sumieniu i swych przekonaniach, a tyłTo co się dziś zaczyna dziać w Z1viq:i:·
ko człowiek wolny, nie skrępowany w
Zastępcy członków NKW:
Rada Naczelna PSL na posiedzeniu
ku Młodzieży Wiciowej nasuwa mun wie·
podejmowaniu decyzji staje się twórDroździk Wojciech
w dniach 1 i 2 lutego br. wskutek do1e zaslrzeżeń i budzi wiele obflw.
czym czynnikiem nie tylko w ramach
Stachnik Franciszek
browolnego złożenia mandatów przez
W dniach 4 i 5 stycznia b. r. odbyty poprzednio wybrany NKW PSL powo.
własnego stronnictwa, ale i w skali oJagiełło S,tanisław
:jazd „demokratyzacji „Wici" pomijał lała nowy w następującym składzie:
gólno-narodowej i ogólno-ludzkiej.
Jóźwik Józef
wszystkie formy organizacyjnego dzi{llt1Możność swobodnego wypowiadatelazowski Wincenty.
Naczelny Komitet Wykonawczy PSL:
nia, toteż należy wysunąć wiele v1.Hrzeżeri
nia się '""Pływa również .na poszanowaBańczyk Stanisław
ł Wiceprezes pod adresem kierownictwa Zarządu Głó ·
~aczełnemu Romitetowi P. S. L. nie innych wypowiedzi. Jest to ważny
li Wiceprezes - Klimczak Stanisław
wnego ZMW RP „1Vici"', które zb~'t łotwo
Sekret.arz Nacz. - Wójcik Stanisław przewodniczy PREZES POL';KIEGO czynnik, sprawia on bowiem, że mnie~
i zbyt szybko poszło na pertraktacje z
szość podporządkowuje się lojalnie ·u.
LUDOWEGO
Zastępca Sekr. - Mirzwa Stanisław STRONNICTWA
komitetem „demókratyzarji W'iri". Nachwalonym decyzjom przez większość,
STANISLA w MIKOJ.,AJCZYK.
.
Skarbnik - Bryja ~·incenty '
.~zym zdaniem jest to nnru~za11ie $tat11t11
a przez to ochroniona jest jedność i
Członkowie NKW :
przed c:.ym przestrzegamy. T.arnrmie /.n.
Klub Poselski PSL ukonstytuował . z·. 1riość Stronnictwa.
Bagiński Kazim,ierz
1ciem dobrrnc1ol11i•' przy je,tyrh. /o,.,„ orf!.•1·
I Tak było i na ostatniej Radzie i z tac
si~ następująco:
Chorążyna Anna
nizacvjnego dzialo11io nie 1vróży nic doKl uhu ·
p rzewo d 111czący
Kamiński Franciszek
Prezes kim prześw.iadczeniem podJ.ęto obow1·ąbrego dla danej orgarrizacji.
zu.1'ące dla całości uchwały i· z takllll'
· ł aw M"1kołajczyk.
S tams
Iforboński Stefan
utrwalonym we włas.
przekonaniem
Józef
Moskal
Wysuwamy te uwU15i pod rozu:agę. Ś[„.
Zastępcy PrzewodnicT.ącf'go - Sta- nych sumieniach rozjechali się członNowak Tadeus1r:
.fzimy : cułq troską doko11ym1jqce •ię
krrn.riF Rany Naczelnei. bv star ''" rrnie
nisł 11 "· RAńc:r.yk i Zygmunt Z:1łęski.
Poniecki C!r.esł11w
vrzeohrn±,P11ir; 11· •• W.iciU1·h " i ;d,·by one
przy ~w~1 ch •ztan<larach "i służyć z ca\Vójil!!ztk
Fran
Klubu
~ekr,,.ta.ri
Stani!ła.'lll"
Tabisz
poszły :.,byl dul~l.:o, nm$ielil>yśmy aię uilej mocY,, naj 1iększemu naszemu uko.
•idd.
Wita~zek Jan
llanowić nad rewizją naszego atosunku dtt

o zwagę

1

Naczelnn Komi·tet W !J k onamczy PSL

Zwiqzku Wiciowei•

krem
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Palestyńskie kłopoty

A
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Oczekiwana od dłuższego czasu konferencja w sprawit• Palestyny z udziakm przedstawicieli świata arabskiego,
żydowskiego i Wielkiej Brytanii, nie
dała pozytywnych rezultat?d·. Projekt
Wielldej Brytanii, przewi ~lJąCY podział Palestyny na aulono1mcznc ł pro0d
wincje żydowską i arabską, zosta
rzucony przez obie zainteresowane
slrony.
Przywódca Arabów Palestyńskich famal Husseini, kategorycznie zaproteslował przeciwko podziałowi p a lestyov. Zaznaczył on, iż Arabowie przeciwstawią się wszelkimi rozporządzalnymi
środkami każdcnrn naciskowi, zmierzającemu do \vpro,vadzenia w życic pro.
.
,
jektu.
Delegacja żydowska, .~tora me b~ell'Ze udziału w konferencJI, w wysumętyin dawniej żądaniu, domagała się
utworzenia niezależnego paI1.stwa żydowskiego z części Palestyny.
Wobec rozhie7.-iych zdań i zdećydowanej a nieprzejednanej posta,~y tak
żydów jak i Arah6w, konferencja została odroczona na czas mieokreślon?':
nieoficjalnych źródeł donoszą, IZ
\Vielka Brytania będzie usiłowała narzucić podział P.ak~tyny., Dokonać te-,
gc) może w dwoJaki ~posob: :albo ~a~
rzuci go jednosh·oi;me, lub tez ~wroct
się do Zgromadzema Org. Nar. ZJednoczonych. o zatwierdzenie proponowane. b d
go podziału. •
W L?nd:rm~ to~zą s1~ o_ ra y, a w
alestyme me się me. zmienił~. ..
Ostatnio czł9nkow1e orgamzacJl terł'l)rystycznej Irgun Zwei Leumi uprowadzili w charakterze zakładników
«lwóch Anglików: majora kawalerii Col•
łinsa i sędziego V.rindhama. P? uprowadzeniu został nadany komum~a~ radiowy, w którym wyżej wym1emona
organizacja zaznaczyła, iż życie z~kładników zależne jest od wstrzymama
wykonania wyroku śmierci na terrol'yście żydowskim.Grun.nerze. Został on
skazany przez sąd wojskowy na karę
śmierci za l!?ział w. zaf!lachu na posterunek policJI w kwietniu ub. r.
. Majora Collinsa uprowadzon<;> z domu
jego przyjaciela, sędziego 'Ymdhama
zi:f. prosto z sądn, po uprzednun ster~orvzowaniu obecnych na sali sądoweJ. ,
• Wiadze brytyjskie w poszukiwaniu
u rowadzonych, przeprowadziły liczne
r~wizje, które jednak nie dały żadnych
lt t ·
re~~p~e~~·na oświadczenie ·wysokiego
Komisarza dla spraw Palestyny, sir
Alan Cunninghama, jeńców wypusz<"zono. Cunningham powiedział, że o ile
terroryści w przeciągu 24 god.zii;i nie uwolnią obu porwanych Ang~1kow, zo-1
stanie wprowadzony stan wyjątkowy w
Palestyny•
okręgach
•
•
n ·ieIc to'rych
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Obfitość plonu ziemiopłodów uz.1leżniona jest
.v wvsokim stopniu od jakości na~ienia Zdarza się jednak. że w wielu goipodarstwach
wsiewane są wraz ze zbożem chwasty, które
nie przynoszą człowbkowi korzyści. lecz straty. Aby temu zapobfoc, należy nasienie poddać
oczvszczeniu. Lublin może poszczydf się najwieks1ą czyszczalnią nasion w Europie Zuajduia się w niej 23 zespoły maszy11 przy pomocv których każde zanieczyszczenie z każdego
rodzaju nasienia . można usunś,ć. Do nieda~na
czyszc7a lnie nasion były bezsilne wobec na•
sienia chwastu kanianki, bardzo podobnego do
nasienia koniczyny. Dziś dzięki zastosowaniu
nowoczesnej maszyny, działającej n;a zasadzie
elektromagnetycznej, bardzo dokładnie usuwa
11ię ten chwa:.t z nasion koniczyD'

Moskiewska „Prnwda" .zamieściła ar~
tykuł polityczny publicysty Leontiewa,
w któryni autor omawia ~prawę połą<'Zenia angielskiej i amerykańskiej strefy okupacyjnej • ·iemiec.
Leontiew dochodzi do wniosku, iż do„
lychczasowe kredyty anglo-amerykańskie przezńaczone na odbudowę przemysłu niemieckiego, wyniosą olbrzymią
11m11ę 1 miliarda dolarów.
Jak wielką J·est ta IJożyczka niech posłuży fakt - potlkrrśla autor _ że
bankierzy angielscy i amerykańscy w
1924 roku udzieli); Niemcom pożyczki
w wysokości 800 milionów marek, tj. w
przybliżeniu pięć razy mniej niż obecnie.
dalszym c1~1 gu artykułu autor
slwier<lza, że zadanie odbudowy gospodarki niemieckiej, biorą na siebie mo' nopoliści amerykańscy przy ścisłej
współpracy naj,Yiększych kapitalistów
niemieckich, faktyeznych gospodarzy;
imperialistycznych Niemiec. W wyniim nowych, wielomilionowych inwesłycyj do kapitalistów angielskich i

Po.znaniu

.

I

I

Lubelska czyszczalnia
nasion naiwiększq
w Europie

W

Miliardowa pożyc%ka
dla Ni miec

v..r

.

łZabóistwo konsula iugosłowiańskiego

Podczas wizyty w. obozie uchodźców jugosło:
wypu~zczono ~iańskich "'!'. połudmowyc? • Włoszech, zostali
o kilku godzmach, nic czymąc Ulll ciężko_ pob1c1 przez czetmkow kon~ul JugosłaP
,d . aś ma]· ora Colłins'a wii w Neapolu ą1unszic oi;az. attache kon.sularny
: I , · k.
Engel. Obll! pobitych odw1ez10no do szpitala w
,•
,
za< neJ IZY" y, z
wypuszczono następnego dm~, kt?IY ~ Neapolu, J!dzie wskutek otrzymanych ran zmarł
Zło żonym oświadczeniu pow1edz1ał, lZ konsul Glunszic, zaś stan Engla jest buna-

.
Ze względu na hr.zp1_e~zenstwo cy"'.11:
polecono JeJ
ne i·' ludności brvt)'JSkieJ,
·
•
opt1ścić Tel Aviw W którym to mieście
od
·
.
.
'a
zanrowadzono go zmę po1lCyJną
17.iłO do 6 rano.

.

.

organ1%ac1a

~mdhama.

hył przez żydów mal:reto~vany.
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Trzydziestego stycznia rozpoczęła się gruzem - ubranie rzucają do poniepn-:d \Vojskowym Sądem Rejonowym mieckiego schronu. Następnie meldują
. 1rn n1or- 0 dokoilani·u niordei·stwa Harki"ewi·czo. rozprawa przeciw
w 1'oznamu
derc{lm instruktora ZWM Jana Sta- wi oczekującemu ich, a na drugi dzie11
przebieg
opisując
cbowiaka. Oskarżeni o zab<'>jstwo s~r Kempińskiemu
b" · · zbrodni.
·
90
0
1
T{ostfoJwski Zbigniew at - ' Y izan'Vszyscy oskarżeni z wyjątkiem Harski Bugdan lat 21 • Kempiński Leszek
b dni po· d
·
·
k.iew1cza
lat 21, Harkiewicz Marceli lat 20.
przyznaJą się o z ro
Według aktu oskarżenia podsądni, pełnionej na Stachowiaku.
Harkiewicz zaprzecza, że wydał roznczniowie gimnaijum im. l\Iarii Magdalenv w Poznaniu, a zarazem człon- kaz zamordowania Stachowiaka, co
kowi~ 15-ej drużyny harcerskiej: jest sprzeczne z zeznaniami innych.
Zamieszany w sprawę członek PSL
Kosmowski, Kempit1ski i \Vawrzyniak utworzyli nielegalną organizację, - Wawrzyniak nie brał udziału w morktóra stanowiła składową część NSZ llerstwie i o nim zupełnie nie wiedział i
lub 'ViN-u. Celem orgmtizacji tej było ni~ z.ostał _POC!ągnię~y do ?dpo~iedzialohalmie przemocą demokratycznego 11osc1 .cho~ z umynu załozył mele~alną
ustroju paiisl wa, d;dałalność jej objęła organizację,. bo .~vładze. _sądo\\:e me. uteren gimnazjum. Wcrhowaniem człon- znały orgam.zac31 uczn~ow gnnnazJalków cło organizac.i i zajmował się Kem- n?'ch za woz~ą <lla panstwa. ,Utwor~epiński z Kosmowskim. Powstała jedna n;c orgamzacJI potraktowano ~ako dz1~sekcja, której przywódcq. był Kempiń- cumy pomysł. Sprawa ~~ała się powazski. Drngą sekcję miał organizować na, gdy dokonano zaboJstwa na .kole- amerykańskich należeć będzie niewąt
pliwie zna.cznie więcej przedsiębiorstw
Kosmowski. l\lłodzi konspiratorzy orl- dze.
Rejon;wy Sąd Wojskowy ·wydał wy- ! niemieckie? ni.ż prze? ~ojną. W r~c~
bywali nielegalne zbiórki m~ terer~ie
szkoły lu~ w prywat~ym. m1es.zkamu rok skazujący na śmierć Kosmowskie- i Amery~~now i .~n.ghkow przeszły JUZ
Wawrzyn~aka-zaznaJam1uno się wte- f!O, Dybiżallskiego i Harkiewicza; na w całosc1 lub ~zęsc10wo znane ko~cernY,
!P!~~mysło~e. Jak: .,I. G. Farbemndust:
dożywotnie więzienie _ Kempińskieuo.
dy z bromą.
0
I rJe , „Verem1gte Stahlwerke", ,,Opel" i
W połowie 46 r. zwerbowano zastęPrzy tej okazji prasa zblokowana wiele innych.
powego drużyny harcerskiej HarkiewiPo osiągnięciu tokich sukcesów, pf„
cza, który również stal się jednym z sugerowała, że Kosmowski i Dybiżański byli r~wnież czł~n~arni PSL. Wo- jani szałem radości Niemcy, rozwiązali
rz wódców.
. 1 bee powyzscz~go oswiaqczamy kate- oględne dotąd języki.
. .
.
p y
Na konferencji prasowej w Berlinie
\V .P?łow1e 1946 r. uczmow1e pos13 - 1 gorycznie, ~a podstawie zasiągniętych
rlali ~uz broń . uk1:ytą ~ve framudze Iw naszej organizacji poznańskiej wia- „fiihrer" Schumacher oświadczył, iż
d~zw1 .na teren.ie gmma.zJUI~. Członko- domości, że ani Dybiżański, ani Kos- • ·iemcy go<lzą się ostatecznie na graniwie melegal~1eJ. orgamzacJ1 .wrogo u- mowski nie byli członkami Polskiego ce zachodnie i nie mają pretensji tery•
stosunkowah się d? ~~łon~ow cl.emo- Stronnictwa Ludowego i legitymacji torialnych do Fr!lucji. Co za kurtuazja
kratycznych orgamzacp, mi.ęclzy mny- członkowskiej żadnemu z nich władze i .jakie olbrzymie wyrzeczenie się ze
mi i do .Tana Sta9howmka mstruktor~ PSL uie wydawały. vVpi~ta w ·klapę strony wspaniałomyślnych Niemców.
Jeżeli chodzi o granicę wschodnią uZWM. Posta~ow1ono go zamordow~c marynarki zielona „koniczynka", jeśli
--; ~osmows~1 ~alegał na swych wspol- istolnie zdobiła mordercę, niczego nie waża, iż Niemcy powinny otrzymać z
ml~o~. H~rk1ew1cz dostai;~zył Kos.mow- dowodzi, gdyż pow?zechnie wiadomo, powrotem jak nnjwięcej terenu na
sk1e111:1 pisto}~t typu „TS · Dec:vz:1a, do- że znak ten noszą me tylko PSL-owcy, wschód od linii OJry i Nissy, w prze·
konam.a zaboJstwa zapa~ła .11~ dzie.~ ~7 \V.ładze śledc~e mogą łatwo pr~tjrzeć ciwnym bowiem razie nie zdołają post~czm~ 1947 r. ~osmowski i. J?ybizan- rejestr członkow PSL w Poznamu„ aby JI\ieścić i "".Yżywić milionó ~ uchodź
ski, posiadali. hron, post~nowih doko- się przekoimć, że młodzi zbrodniarze ców ze wschodu".
Gdy zapytano Srhnmachera czy uda
na? zhro~m 28. stJ'.cznia. 47 .r.. Te~o nie 11~ie~ nic wspólnego z naszym
się na konferencję moskiewską, pijadnia o god~: _18-eJ wiec~mem zp 1 ?dn.rn- stronmctwem.
t · ny pychą odpowiedział: „Nic podpiszę
rze wywalnh Stachowiaka z swiethcy
PowstrzymuJemy. sik o~1 oceny eJ pokoju, którego warunki będą zbyt
ZWM do spalonego kościoła Bemardyńskiego. W umówicinym miejscu Dy- met?cly postępowan~a" . orzy;;tamy ~a- surowe".
biżański zadał cios Stachowiako~'i pi- t~m~ast ze .sp~solm~tc1, zehy .~csz~z_c l~z Uważamy, jż rlln nas powyższa sprapotępict '' sze ą wa i oświadczenie Schumachera są nastoletem typu .,Colt" w tył czaszkL Na- oswiadczyc, ze p
stępnie Kosmowski zadaje ofierze swej nicl?f5alną dzialablo~ć, a mordy· s~~·~i- zbyt jasne i nie w~]nagają żadnych kokilka ciosów pistoletem i nożem. Mor- tohoJcze, bez wzg ę .u na to, z J.a te 1 mcntarzy.
cłercy zallierają dokumenty i ubranie pol?ud~k . są do_k?nywane, uzna.Je za
Wielka kałasłł'ofa lotnicza
Stachowiaka, ciało zarzucają cegłą i' hanbę i meszczęsc1e nasz./ch czasow.
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śmierci

konsula Gn:nszica, wy-

warła silne wrażenie we Wło~zec~. Prasa włoska podkreśla, że cel mordu iest ias~y Zbrod-

• ' d0
· d
t b
h d ł
norniarzom c 0 zi 0 0 o, Y me opuJci:
malizacii stosunków między Włochami a Jugosławią. Mordu dokonano bowiem w dwa dni po

o<1łoszeniu wiadomości, że między Jugosławią

a" Włochami mają zostać nawiązane normalne
stosunki dyplomatyczne.
W Belgradzie panuje oburzenie, że ~brod?i
dokonano nieomal na oczach władz soiuszruczych. Komunikat wydany przez rzec.zniki:. wojsk
scjuszniczych, uważa się za niewystarc.zający.
Komunikat stwierdza, że Jugosłowianie zostali

·

„ ·

· t wem, i;;rozącym
·
· bezp1eczens
ostrzeżeni prze d me
im ze strony czetników.
Ambasador jugosło' iański w Londynie, .zło
żył na ręce brytyjskiego min. spra w zagrariicznych notę w sprawie zabójstwa k:rnsula Glunszica. Zawiera ona następujące pu.1kty:

ł

1. Rz :1 d jttgosłowiański domaga się nowo ania komisji mieszanej , która przeprowadzi szczertółowe dochodzenie, 2. nąd ju~osłowiański do;aga się natychmiastowcl!o aresztowania wszystkich osób, które dokonały napadu i pr.zekazania ich władzom i·uńosłowiańskim. 3. rząd jugoh
k
i;
słowiański domaga się ukarania wojs owyc
bryjtyjskich, którzy w pewnym stoµniu· brali udział w zbrodni, 4. rząd iugosłow~<iński doma·
ga si~, a~y ws7yscy członkowie czetnikowskich
orga?tz~CJ~ w~Jskowych, ~ost~li. umies.z.czeni w
o~oz1e )Cntec~1m po~ str:i-zą "o}SklJwą i. aby o\hcero,~1e byh .o~di:_1elem od sz_ercl!owco.w. 5.
rząd iugosło~v1ansk1 do~aga . Się materialnego
· ·odszkodowama dla rodzin oft ar napadu.

Kry.zys r.zqdu włoskiego
Przedstawiciele partii republikariskiej, najPremier de Gasperi, któremu została pow~erzona misja utworzenia nowego rządu włoskie· słabszego ugrupowania politycznel!o w poprzedgo, napotkał w swoich dąż,eniach bformowania nim rządzie oświadczyli, iż nie wejdą do rządu.
Rządu Jedności Narodowej, na róż1.e przes~ko: gdy nie otrzymają stanowiska premiera i jeszcze
dy. Nie pomagały przeprowadzane koncepcie 1 jednej ważniejszej teki minisleria!ne j. Prócz tcrozmowy i zdawało się, że będzia zmuszony go nic s;hcieli się zgodzić ;i.a wsląp1wi e do nozrczygnować ze swojego stanowisk~, .lu~ też po_: wego rządu, byłegg przedstawiciela Włoch w
partu Londynie - Nicolo Garandini.
wołać rząd złożony z przedstaw1c110h
Również były premier Bononi, którego da
chrześcijańskich dem.:ikratbw.
Przywódca socjalistów dyssyden~ów Saragat, Gasperi chciał pozyskać dla BWt,jcgo rządu
oświadczył, że partia jego nie we!mie udziału wvcofał swą kandydaturę na stanJwisko ministra spraw zagrantćzny.,;;.
. .
.
. .
w nowym rz~dzie...
•
. ,
.
Przywódca partu soc1ahstyczneJ b. minister
N~po~ykatąc na _tak wielkie trudności ~e Ga·
spraw zagranicznych Nenni, uzależnił udział
socjalistów w rządzie od przyjęcia przez partię spen n.te .r~zygn1.1Je,_ lecz pr.owadzl dale1 pe:chrześcijańsko·demokratyczną programu poH- . traktacie 1 Jak podaią agenc,ie p.ra~owe, w dniu
tycznego, wyswnięteao wspólnie prż~z partię &O· 1 lutego powołał nowy aa.binet, kt6reao skład
'podamy w następnym numerze,
cjalistyczną i komunistyczna.

Samolol holenderski, lecący z Amsterdamu
do Sztokholmu. wkrótce po opusz~zeniu lotni·
ska duńskiego pod Kopenhag~ runął na zi,mię,
grzebiąc pod swoimi szczątkami 16 pasaż"rów
i 5 członków załogi. Wśród pasażerów znajdoszwcdzk:eito Gustaw
wał się następca tronu
Adolf i ~łynna śpiewaczka amerykańska Grace
Moore.
Według opowiadania naocznego 6wiadka sa•
niolot wvstarłqwał normalnie, póiniej jednak
wzniósł ~ię pionowo do j!óry. Świadek odnió~ł
wrażenie, te pilot usiłował przyw ·ócić wbśc!
wą pozycję samolotu, co udało mu rię na. chw1•
lę. NllS!ępnie jednak samolot wykonał wirdż i
Lewe skrzydło ~ ... moldu ~o·
począł spadać.
tknęło ziemi. Wówczas aparat ud.-rzył o ziemię i stanął w płomieniach. Służba bezpieczeń·
stwa i p•J&otowie natychmiast pośpie~z)'ły z po·
moca, ale ognia nie zdołano ugas!~ \'lhkutek
eksplozji i pożaru zwłoki ofiar zostały zwę•
glone, co ogromnie utrudniło uslaknie ich toż·
samoś ci.
Przyczyny katastrofy nie są znane. Samolot
przed odlotem był dokładnie bad..:ny. Pilo~,
który prowadził sam.:ilot, był jednym z najbar·
dziej znanych lotników świata. Miał on na swo·
im koncie przeszło 26 tysięcy godziu lotu. Do•
tychczas panuje powszechne przr;konanie, ża
katastrofa nastąpiła · 1'1askutek zby\niego obcią·
żenia aparatu przy starcie.

Ośrodki

walki z rakiem
w Polsce

Polska posiada obecnie 2 podstawowe. o~rod·
ki leczenia nowotworów złośliwych a w s.:cu·
l!ólności raka. Takim ośrodkiem Je~t odbudo·
wuj ący się Instytut Radowy · rn. \i.arii Cur:..~
Skłodowskiej w Warszawie, który posl~-1 \ i.~. .
'kowicie wykwalifikowany personel, 5 .dajno·' ·
aparatów rentgenelo)!1cznych,
wocześniejszych
ora21 pewien zapas radu.' Drugim ośrodkiem do
walki z rakiem jest -Sląski fnstytu~ Przeciwra• .
kowy organizoWMY. p.rzez Ministentwo Zdro• ,
wia w Gliwicach. Już w marcu r. b. lMtyfuł
zostanie uruchomiony
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ad traktatami

on Ynle

~

Nasz stosunek do Niemiec amb!

Wierbłowski sformułował następująco:
„Rząd polski pragnie wznowić z Niem~

; cami demokratycznymi normalne stosunki .międzynarodowe. Dlatego P?l:
przymus
okres
dłuższy
na
był
realny
międzyokresu
całego
ciągu
w
ciezców
Holandia w memoriale złożonym na I
s~a '. i~a. te ~emokra:t)'.czne cz~i:imJ?
konferencji londyi1skiej w sprawie wojennego. Nie możemy xlzisiaj pow· powrotu do form przeżytych.
Natomiast przewidujemy w wypad- m~m1.eck1e, ktore p:acUJ~. dla_ z~hzem~
traktatu z Niemcami domaga się zmia- tórzyć błędów tamtego okresu. Musiny granic, tj. zniesienia 6 enklaw, któ- my dać wszystkim narodom świata po- ku rozbicia Niemiec pęd do~ponownego N1em1ec z ;iar~d~m pokoJ miłuJ_ący~,
rymi terytorium Niemiec wrzyna się w kój i lepszą przyszłość. Od pokoju z zjednoczenia, pęd który wzmacniając a w szczegoln?sc1 z naro~ami.' ktore. Jak
Niemcami będzie zależeć skuteczne zre- wszystkie siły szowinistyczne i reakcyj- Pols~a bezposrednio sąsiadują z Niemterytorium Holandii.
.
.
.
.
ł\ząd holenderski podkreśla, iż dla alizowanie głównych zasa·d Org. Na- ne sprzyjać będzie niemniej szkodli- cami.
Z _ubo.e a1.1ie1n; Jednak ~twierd~ić
wym przerostom nacjonalizmów reodbudowy dobrobytu, Holandia musi ro.dów Zjednoczon'ych.
n3;lezy, ~e. me.~torzy prz~wodcy ru~
By uchronić pokój i bezpieczeństwo gionalnych.
mieć zapewnione dostawy węgla nieUważamy iż ważna jest sprawa sku- m1eccy JUl: dz1 rozpoczęli ka1!1pamę
mieckiego oraz domaga się wolnej że- świata, mocarstwa muszą rozporządzać
przez długi okres czasu sprawnym i tecznej kontroli nad Niemcami. Jedno- odwet wą, połączoną z 'kampamą oszglugi na Renie.
Memorandum r~ądu norweskiego sprężystym. sysle~em ~ontro~i. ~owi~- lita i skuteczna kontrola w Niemczech czercą wobec Polski".
~rzemówie1_lie amb .. 'Vierbłowski zaprzewiduje konieczność kontrolowania na ona obeJmowac zarowno zycie yoh: rozbitych będzie utrudniona. Przeciwpolitycznego i gospodarczego życia tyczne, społeczne, gospodarcze Jak I nie działanie zwartego i przemyślanego k?nczył pod~iękowame!!1 za "'.Y~ł~cha
systemu kontroli na całym niemieckim m~ p~stulatow. ~el~gacJi polsk1eJ i wyNiemiec, nawet po zawarciu ·traktatu kulturalne Niemiec.
W sprawie rozbrojenia ambasador terytorium będzie ułatwione w warun- razemem n.adz1e1 ze postulaty Polski
pokojowego. Specjalnej kontroli w
myśl memorandum norweskiego, nale- RP. powiedział: „Następnym nie mniej kach jednolitego ·organizmu politycz- zostaną 'Yz1ęte po<l uwagę.
ży poddać Zagłębie Ruhry, jako cen- ważnym zagadnieniem kontroli jest, by nego. Z problemem jedności politycz- .w złoz nym mc.morandum T~ spra:
tralny punkt przemysłu niemieckie- rozbrojenie Niemiec zostało przepro- nej Niemiec, związane jest zagadnienie wie traktat? pokoj?wego z Niemcanu
Rząd P?lsk1 podkr~sb;
go. Rząd norweski jest za utrzymaniem wadzone konsekwentnie i do końca. likwidacji Prus".
XX wie~u ~ołałY: -wjednolitości politycznej Niemiec, gdyż Rząd polski uważa, że dotychczasowe 1 W sprawie naszych granic amb. . 1) _iemcy
podział Niemiec może wywołać wzrost tempo rozbrojenia nie było dostatecz- Wierbłowski powiPdział: „Oczekujemy ~1ą~u Jednego _pokolcma dw~e W?JllY
od konferencji pokojowej ostatecznego swiato:"e, 2) .1.. 1emcy s~ały. ~ię wm~e
nie szybkie.
nacjonalizmu niemieckiego.
Trzeba wraz z przemysłem wojen- formalnego zatwierdzenia naszej gra- 7-brodn~ . przeciw po~OJOWl .i prfec1w
Rząd czechosłowacki w złożonym
memorandum skłacła się ku centraliza- nym zniszczyć doszczętnie ośrodki mi· nicy zachodniej, ustalonej w Poczda- h~dzko.sc1, 3) '. ·ye~m1i:iowame mebezJitaryzmu niemieckiego, .trzeba niedo- mie oraz przeprowadzenia niezbędne.i p1cczen?t ~a mcu?1eck1e~o„ zostało po.. N. ·
va
CJl iemiec, żąda jednak całkowitego puścić do powstania organizacJ"i para- demilitaryzacJ·i granicy. Granica Polski st,an_owioneł w.Jale.ie, gdzie moc.arst
ł
· d
rozbrojenia, udziału w kontroli nad militarnych i ormrnizacj·i młodzieżo- przebiega na Zachód od świnouj"ścia oswia
y, ze „Je. st nas.zym. me.z om.
czy.
.
k N iemcami, upaństwowienia przedsię„
nym ~~m1arem zmszczeme menne.c ~e~
biorstw należących do hitlerowców oraz wych o charakterze wojskowym jak to wzdłuż Odry i Nisy zachodniej.
Obszar ten zdołaliśmy zaludnić na go 1!1ihtaryz!Ilu, nar~d.o~ego. socJah~·
miało miejsce po 1918 roku.
Jeśli chodzi o sprawę struktury poli-1 dzień 1 listopada 1946 r. przez około 5 mu 1 z.dobyci~ pewnosci, z~ N~~cy 11 ~0
wykluczenia kapitałów niemieckich z
tycznej przyszłych Niemiec amb. Wier- milionów sto tysięcy osób tj. 580/o za- g~y więc~J ~ 1 ~ będą w moznosci zakło~
karteli zagranicznych.
.
zaznaczył~ „Nie wydaje się ludnienia przedwojennego i to pomimo t'IC pokoju swia~a.
błowski
memorandum
Kanada w złożonym
'Yob.ec powyzszego Rząd Polski u~
pr~ponuje statut zamiast traktatu po- nam, aby proces jednoczenia Niemiec faktu, że w toku działań wojennych
.
kojowego, popiera projekt federacji a był procesem aktualnym i żeby przy zniszczono na tych ziemiach 450/o izb waza, ze: . .
postano~ie.ma uchwał pocz~a~skich
nie centralizaeji, żąda kontroli nad za- tym stopniu uświadomienia jedności, mieszkalnych w miastach i 270/o zagród
w przedmwc1e demokratycznej i pokogłębiem Ruhry oraz uważa, iż spł'atv jaki istnieje w narodzie niemieckim na wsi"
jowej przebudowy N:dniec przez ro.- „
__
'
'
<
reparacyjne powinny być ściągnięte jak
Lrojenie, demilitaryzację i denazyfikamłJszybc.iej, aby i ·1emi:y mogli się zocję są warunkami ładu wewnętrznego.
:r1entować co im pozostaje.
Zgodnie z tym stanowiskiem rząd
gł.
UJ
w poniedziałek dnia 27 stycznia br.
polski jest zdania, że do chwili wejścia
delegacja polska złożyła memorandum
w życie traktatu władzę najwyższą. w
Gołębiowski skazany na śmierć
Polski w sprawie traktatu pokojQwego
Niemczech powinna nadal sprawować
z Niemcami. Przed złożeniem mcmoSojusznicza ~ada Kontroli.
p k Rzepecki na 8 lat więzienia
randum ambasador Wierbłowski wyNa obszarze całych Niemiec powinien
głosił expose.
Jako- okoliczność · łagodzącą w sto- obowiązywać zakaz propagandy w kieVl poniedziałek o godz. 12-ej w poZ przemówienia ambasadora Wierbłowskiego przytaczamy niektóre wy- ludnie Wojskowy Sąd Rejonowy w sunku do Jachimka sąd wziął pod u- runku rewizji granic, połączenia- NieWarszawie ogłosił wyrok na członków wagę jego przyznanie &ię i dobrowol11e miec z Austrią i idei supremacji Nie.jątki.
„Zagadnienie niemieckie jest probie- Komendy Głównej nielegalnej organi- rozwiązanie sieci komórek wy'\\·ia<lo- miec nad innymi narodami.
Po wejściu w życie traktatu pokojo..
wych.
me~ .zasa~ni~zej w.agi nie tyl~o .dla zacji WiN (Wolność i Niezawisłość).
Mniej y;ięcej te same okoliczności wego, Niemcy powinny - do czasu
k
ł
d k
k"
Płk J R
sąs1adow N1enuec, - Jest zagadmemem
pełnej i demokratycznej przebudowy
· · zepec .ieg.o s_ą s aza. na . a- dotyczą żuka.
mezmiernie ważnym dla wszy;stkich
- po~ostać nadal pod kontrolą-cywilrę łączną 8 lat więziem~, wymierzając
miłujacych pokój narodów świata.
, Cl~e~iałl~ym ju ~ na \\'stęp!; zaznaczyćh, . ~~u~~ol~~n~ar;~el~~r~ięz1~~~=tlpjs!~ dó~c{~:e~::;;~~~ ~~1 d~e~~~~i~~f; nychh i wotjsko~Nc~ wł.adz sprzymierzonyc na ereme iem1ec.
h
eh 0 b
ł
t . -. . . . d
k t . k
ze 111e pnyc lU( z.my o \v as naszyc
Rząd polski uważa, że zarówno przed
ecnyc pogląaliantów, aby domagać się zemsty, aby no ro. me arę 3 1a wi~z.i~m~ 1 Je no- szczery 0 Jraz swy
dów politycznych oraz wyraził wiarę wejściem w życie akta tu pokoJ· owe1 krotme karę 2 eh lat w1ęz1ema
·
· .
żą<lać odwetu na ~iemcach. Jccrnak::1: /
T · J ac hm1ka
d
.
. .sąd. skazał na karę łącz - w świetlane jutro Demokratycznej' Pol- go, jak i jego wejściu w życie, Polska
3eżeli o rzucamy w imię naszej własnej
ski. Te okoliczności sąd uznał jako fa- powinna być dopm,zczona do przedstaracji stanu i w imię p0Jrnj,,we1.10 ruz- ną 4 lata więziema.
wienia organom koqtroli - za pośredH. żuka na karę łączną 12 lat wię- godzące przy wymierzaniu kary.
woju wszystkich narodów ze~stę, to
Za Leskim przemawia jako okolicz- nictwem swego akredytowanego przedjeżeli chcemy pozos,ać jako naród na zienia i utratę praw honorowych i obyność łagodząca przyznanie się do winv, stawiciela w Niemczech - swego punnaszych ziemiach - musimy być o- watelskich na przeciąg lat 5.
jako obciążająca fakt, iż zajmując wy- ktu widzenia w zakre ie spraw polskołączkarę
na
skazał
J. Szczurka sąd
·trożni, bardzo ostrożni i przewidująbitne stanowisko w Polskiej Stoczni, niemieckich lub innych bezpośrednio
ną 7 lat więzienia.
cy..
Inż. Leskiego rfa karę 12 lat ( pozba- zamiast pracować nad odbudową kra- dotyczących Polski.
Sześć I~~ Nie~cr ?kupow~li Polsk~.
Dalej czytamy.
ju, wolał zajmować się szpiegostwem.
Przez szesc lat, .Jeze11 ogramczymy się wienie praw na przeciąg lat 5-ciu).
Niezależnie od globalnej sumy od·
i
Gołębiowskiego
zbrodnie
Ważąc
t
ł
k
g
k"
b"
R
J
będzienie
i
tylko do ost'.ltniej wojny
IC Ie o ~ l rę ączną 10 1a skazując go na najwyższą karę śmier- szkodowań za zniszczenia wojenne, zda.
my wertować kart historii, zagadnie- . t
ci, sąd nie znalazł żadnych okoliczno- niem rządu polskiego, szkody i stra 'y
a ·
nie niemiecl ie było dla narodu polskie- 1 11 ra ę pr~w na.
~· <;Xołę.b~owskieg~ s~d skazał na ka- ści łagodzących, natomiast szereg ob- polskie w dorobku kulturalnym i naugo zagadnieniem bytu i niebytu, życia
rę smi~rci i pozba~ieme praw honoro- ciążających, a między innymi fakt, iż kowym powinny być pokryte przez
lub śmierci, zagłady lub istnienia.
odpowiednich urząGołębiowski osobiście dawał rozkazy równowartość
Nasza młodzież, nasze dzieci dora- wych i obywatelskich na zawsze.
mordowania działaczy demokratycz- dzeń niemieckich.
A. Sanojcę na karę łączną 6 lat.
stały w głodzie i strachu przed okrutNiemcy winy wydać Polsce wszelkie
nych, pracowników milicji i UB, wskunym terorrem tych, którzy przyszli do
· Ie oso'b utraci"ł o życie.
M. Muzyczkę na 10 lath więzienia z le k czego w1e
sądowe, adminihistoryczne,
archiwa
Polski by. z Polaków, dotlóki J. eszcze utratą praw obywatelskie_
i honorowraz z mapami;
techniczne
i
stracyjne
Muzyczki
i
Sanojcy
oskarżonych
U
istnieją jako naród uczynić n,iewolni- wych na lat 5 .
sąd wziął pod uwagę jako okoliczność planami i urządzeniami pomocniczymi,
ków i pariasów. Wyrwa dokonana w
łagodzącą ich przyznanie się do winy które dotyczą ziem włączonych do PolJ. Malessę na 2 lata więzienia„
naszym narodzie jest straszliwa.
ski.
i skruchę.
więzienie
Wszystkim skazanym na
Na każdy tysiąc mieszk~ 'ców, 170
Biorąc pod uwagę, że Polska padła
Malessę sąd określił jako charakteryponiosło śmierć. 13,30/o ogó · ludności zaliczono areszt śledczy.
styczny typ oszukanego AK-owca, któ- pierwsza ofiarą agresji, rząd polski , za.
zginęło w obozach, podczas egzekucji i
W stosunku do osk. Rzepeckiego, Ja- rego błędna polityka ,góry" sprowa- je się moralnie uprawniony, by propow ghettach.
Jeżeli chodzi o strat; materialne, to chimka, Szczurka, Sanojcy i Malessy dziła na manowce i uwikłała w matnię. nować ·podpisanie traktatu w sprawie
Odczytywanie obszernych motywów Niemiec w Warszawie.
~·ystarczy powiedzieć, że wynoszą one Sąd, z mocy art. 55 par. 1 KKWP nie
W ·dyskusji nad traktatem pokojoorzekł pozbawienia praw publicznych zajęło sądowi przeszło dwie godziny
11,7 miliardów dolarów.
wym dla Austrii, uzgodniono ostatecz•
Szkolnictwo nasze poniosło straty w i obywatelskich, praw honorowych, jak czasu.
nie artykuł pierwszy traktatu. Artykuł
wysokości 580/o, rolnictwo jeżeli cho- również nie orzekł przepa.dku mienia
B. OFICEROWIE AL O Z:f,AGODZE- pierwszy stwierdza, że sojusznicy i
dzi o żywy inwentarz 600/o. Ogółem tychże oskarżonych.
straciliśmy 380/o substancyj naszego Przy wYroiarze kary sąd wziął pod NIE KARY ZASĄDZONYCH w PRO- państwa zjednoczone uznają Austrię ja.
ko państwo niepodległe i suwerenne.
CESIE RZEPECYJEGO
majątku narodowego. Warszawa, sto- uwagę pewne okoliczności obciążające
Zastępcy ministrów spraw zagraniczlica Polski została zniszczona w myśl i łagodzące. Jako okoliczność łagodząDnia 3 lutego, w godzinach wieczor- nych jak i przedstawiciele innych
zgóry przygotowanego planu, nieomal cą w stosunku do Rzepeckiego sąd uwzględnił jego przyznanie się do winy nych, posłowie: Kliszko, Bieńkowski i naństw. w dalszych obradach nad trakdoszczętnie.
Przechodząc do omawiania spraw oraz fakt, że z obozem reakcyjnym Jaworska złożyli Prezydentowi KRN tatem dla Austrii, kładą główny nacisk
zabezpieczenia pokoju, amb. Wierbło- związał się nie z własnych przekonań, Bolesławowi Bierutowi list grupy by- na opracowanie klauzuli, któraby unieponadto iż dawno już przed areszto- łych wyższych oficerów Armii Ludo- możliwiała powtórzenie „Anschlussu"
wski powiedział:
„'.\lamy złe doświadczenie w związku waniem nurtowała w Rzepeckim myśl wej, _proszą~ych o złagodzeni~ kary. z. Niemcami oraz za,vierała gwarancję
7 Traktatem Wersalskim i ustosunko- porzucenia konspiracji i zrozumienia wymierzonej przez Sąd - oskarzonym ruepoclległości Austrii przez mocarst ,a
soju&:.oi~e..
w procesie Rzepeckiegel>
;van.iem sie do niego ówczesnych zwy- jej bezcelowośd
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W zeszłym roku wydobyliśmy z ~ ' l .180 kg. wę~Ia . Przeciętnie na całą · czym najzdolniejsi z nich otrzymaliby
kopalni 47.lM.OOO ton węgla kamien · 1 ilość zatrudnio nych w przemyśle wę- fachowców liczy się szczególnie na
reemigrację .z frdncji i innych państw
n ego. Wydobycie węgla brunatnego glowym dniówka wynosHa 1.590 kg.
osiągnęło 1.500 tys. ton. W !)orówna· 1 Obecnie nasz ptzemysł węglowy zn- zachodnich Jeżeli nawet progróm ten
n iu z planem nadwyżka w węglu ka- trudnia 250 tys. rnboiników 1 urz~dni· : zo~tanie wykonany, to i tak w najbliżków. Załoga ta jest wit:k3za o 30% o::! szych latach .zagadnienie ludzi · i ich
miennym wynosi 1.28& OOO fon .
W, roku bieżącym planuje się wydo· załogi .przedwo jennej Dni·'1wka ne wydajności w pracy będzie stanoY'iło
bycie węgla kamiennego do 60 milio- dole me przekroczyła 1.700 kg, a w przemyśle węelowym . rzecz na1wanów łon, węgla zaś brunatne~o ponad dniówka przeciętna na r.ałość zatrnd- żniejszą.
3 miliony ton. Plan zdąża do osiąg- nienia 1.005 kg. Przy zajęr:io.ch pro·
dukcyjnych, zatem przede wszystkim
nięcia 100 milionów ton rocznie.
MASZYNY
Nasze zagłębie węglowe w 193' r. na dole, jest zatrudnionych tylko 20%
.1zi'edzi"
d
p0
feoo na eks- z masy 250 tys. Pozostałe &0% slanodało 3& milionów ton .
gospo arce b . Rzeszy 0 u
p ort poszło 11,6 mihonów t~~, na spo- wi obc:ążenie wydajności.
rabunko ·
czyliśmy demoralizującą
życie wewnętrzne 26,4 milionów ton. W porównaniu z 1938 r: poziom wość. Widoczne to jest szczególnie w
Zatem WY"".ieźliśmy · prawie jedną trze- sprawności ludzl<;iej ma 6&,1%. Czym poważnym zużyciu maszyn i wybiera·
więc tłumaczyć poważne zmniejszenie niu tylko pokładów dużych i mającią całego wydobycia
Było na~ przed wojną 34 miliony. wy~obycia przy j~dnoczesnym po- cych dobry węgiel. Kierownicy nasze„
go przemysłu węglowego twierdzą, Żf!'
Składy posrndały pełno węgla i koksu wyzszym .zwiększeniu załog;.
Małą wydajność ludzi U3prawiedli- 1 teraz wydobywamy węgiel 7.e wszyst„
w~zystk1c.h asortymentów. Chłopi mogh ~e.z .zadnych trudności kupowa1( wia się ich niefachowością i nieprzy.i kich pokładów, a więc !akże i z ma·
węgiel wprost u kupców, albo też spro· datnością do pracy w przemyśle wę · 1 lych, tak, jak one idą. 5k tkiem tegp
wadzać . wa~ona:ni .z kopalń .w cenie glowym. Podają, że najmniej 74 tys jest mniejsza wydajność i przeciętni~
h urtoweJ. Nikt nie narzekał, ze rynek osób w przemyśle węglowym trzeb!l , gatunek węgla słabszy. Problem mawewnęfrzny tak dla potrzeb przemy· natychmiast wymienić, czyli .zwolnić,: szyn i zaopatrzenia w niezbi>dne masło~~ch, jak i o;>ałowych cierpi do· ponieważ są to albo luG'2ie ju.ż starzy, i' łeriały jest tak samo · ważny,· jak pro·
nie fochowcy, kobiety, Niemcy ora1 blem ludzi. Na inwestycje w zeszłym
t khw1e na brak węgla.
Eksport w ubiegłym roku przekro• jeńcy wojenni. W tym roku ma być j roku obciążono jedną tonę węgla w
czył 15 milionów fon węgla kamien- przyjętych 25 tys. nowych pracowni- wysokości 47 zł„ a w tym ro 1m obc'ą·
nego i koksu. Łatwo obliczyć, że nie ków, w przyszłym roku zaś 33 tys. I żenie to podniosło się do 12'1 .zł. Ogóprzekroczył on !lawet trzecit:j c:zt:ści Niefachowców ma dać wieś, przy Iem zapotrzebowanie pieni,!dzy na
wydobycia. Przed wojną w eksporcie
węgiel stanowił 18% wszystkich towarów, obecnie zaś stanowi on 50% ca·
lego wywozu, czyli jest głównym bo„
gactwem eksportowym.
płk
1
Jest nas obecn:e w Polsce 24 milioJ
ny. Przemysł nie dorównał jeucze poz'i@mowi przedwojennemu. Wsie i W dwunastym dniu procesu płk. Rzepeckie- instrukcje mają charakter opozycji . lecz nie
prowadzenia ak.::ii antymiasta boleśnie odczuwają brak w~ go i reszty towarzyszy prokurator Holder wy· konspiracji. Zarzut
głosił mowę oskarżycielską, w której przepro· komunistycznej, ciątj;\cy na Rzepeckim, obroń
gla na opał. Tymczasem rynek wewwadził polityczną rozprawę z ide')logią powo- ca uwafa za nieistotny, bowiem ook<1rżouy już
nętrzny zjada .H miliony ton węela,
że przemiany, od 1912 roku na łamach prasy podziemnej przezatem około 6,6 milionów ton więcl."j jennej konspiracji. Zaznaczył,
zachodzące w konspiracji od czasu AK aż do ciwstawił się nieprzyjaznym prądom dh ZSRR.
od okresu przedwojennego.
WiN-u, nie były zupełnie likwidacją podzie- Co do akcji samoobrony, to Rzepecki nfa w}koZamiast rozwiązywania łamig!ówek mia. Przeciwnie, przywódcy podz~. emia prag- nał rozkazu Ander~a likwidowani:. j„dnostek
i rebusów, prosrę się teraz pobawić nęli taktykę swą przystosowywać de wydarzeń f szkodliwych dla WiN-u. Instrukcje t<1.kie nk
podanymi cyframi. Są one bardzo za· międzynarodowych. Prowadzili zatem zaci~tą poszły w teren. Teren otrzymał pó~niejszą wła·
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Rzepeckiego

towarzyszy

prokurator, z demokratycz· sną instrukcję Rzepeckiego, nakazującą zwal·
nym ustrojem państwa Polskiego. Geuezę zaś czanie szkodliwych jednostek drogą dyfamacji,
powojennego podziemia widzi on w rolityce demaskowania, ośmieszania. W 1Jk1ęgach białostockim i lubelskim działały d~wne jeszcze
rządu londyńskiego.
i si!y, na które wpływu Rzepecki nie
.rozkazy
Za wszystkie zbrodnie, dokonane przez WiN,
wódz Rzepecki nie miv.ł możhwo·
Jako
miał.
nawet za
odpowiedzialni są jego przywódcy
na teren, sty·
morderstwa i rabunki w 1946 r., rłokonane już ści bezpośredniego oddziaływania
kał się jedynie z szefami obszarćw. Gdyby
po ich aresztowania. przywódcy WiN ponoszą
prawo chciało domagać się od Rzep1;c:kitgo ak·
moralną, bo za ich sprawą
odpowiedzialność
tów przeciwdziałających temu, co działc się w
podkomendni ich zeszli na manowce prze:.tęp:.tw.
terenie, musiałoby zatwierdzić pod• tawy prawzarzutami, C1bci-tżającymi ne jest stanowiska, a tym samym uzna.S Z'l lep·
Najważniejszymi
d>wersja poli- szą organizację działającą nielegalnie.
Rzepeck~ego i towarzyszy są:
tyczna w formie aktów terroru, morderstw i
Jeśli chodzi o szpiegostwo, to obroń.:a zazna·
rabunków, następnie szpiegostwo, wroga proze riie ma żadnych dowodów na to, by
cza
paganda i uchylanie się od powinności woj.kowej. Zbrodnie, popełnione przez WiN w Lu- którykolwiek z meldunków wywiadu, cbe jmu·
behkim, porównuje płk Holder d.:> zb1odni hi- ;ących informacje z dziedziny tajemnfo państ
wowych i wojskowych, był wysłany zagranicę.
tlerowskich.
Akcja werbowania zwolenników "'~ród wojska
Działalność wywiadu I kontrwy'ń iadu Deledla swej ideologii miała jedynie charakter. wy·
gatury i WiN-u była szpiegostwem, bowiem
wrotowy, lecz nigdy szpiegowski. Uchylenie się
meldunki przekazywane były do sztabów obod obowiązku służby wojskowej obrońca prosi,
cych mocarstw za pośrednictwem ośrodków polpotraktować jako formalne uchybie:nie.
skich zagranicą. Co do wrogiej propagandy
Walka, prowadzona przez Rzepec!d1:og.i z Lon·
uprawiana ona była szczególnie w Lubelskim
zakończyła się kapitulacją wobec tamdynem
na
ost<'zei:.twa
tam
i Białostockim - rzucano
tych żądań, założył bowiem WiN.
polską demokrację.
walkę, jak mówi

WĘGLA

W posiadaniu Pol ki znajduje si ~ o·
hecnie całe górnoiląskie zagłębie w~
glowe. Uczeni obliczają, że Zugłębie
ło kryje w sobie najmniej 60 mi!iar~
dów fon węgla. Poza tym :namy je!zcze lag;ębie Wałbrzyskie, Uórego
zapasy szacuje sitc na 3 miliardy ton.
Gdybyśmy nawet wydobywdli rocznie
100 milionów ton, to łaiwo obliczyć,
na jak długo tarczy nam węgla .
Młodszym bratem węgla kamiennego jest węgiel b::unatny. Największe
:tłoża zna jdują sit: na Doln:•m śląsku,
gdzie jest urządzonych & bpałni, z
tych zaś najwięks?a w Turcwie koło
Zgorzelic. Ziemie staropolskie mają
dotąd 1ylko jedną wielką kopalnię , "
mianowicie w Koninie.
Wydf,bycie węgla brunatnego jest
łatwiejsze niż kamiennego, ponieważ
węgiel brunatny wydobya się sposo•
Ilem odkrywkowym, a więc podobni~
jak torf czy glinę. Węgiel brunatny
jest bardzo kruchy i nad1-tie się przede
wszystkim na bryk1eiy i ja! o ·u ro w :::c
dla potrzeb przemysłu chemicznego
(benzyna syntetyczna). Przed wojną
•w Polsce węgiel brunatn~r był pravvie
nieznany. Teraz projektu ie si~ z każ·
dym rokiem zwię,kszenit : wydobycia
tego węgla .
WYDAJNOść ROBf}T~lKó

Wszystkie kopalnie, jakie teraz znaj~
dują się w naszym posil;lci:!!'iu. dah
w 193& roku 69.393.267 ton węgla
kamiennego. Największą wydajność
zanotowano w 1943 roku. bo aż
91.362.395 ton. W następnym roku, to
jest 1947, pragn:emy wydobywać 7r
milionów ton, czyli osiągnąć poziom
przedwojenny.
Dniówka pracownika dołowego
(pod ziemią) de.wała w 19,38 roku

Najwyższą karą, jaką ponieść muszą wino·
wajcy, będzie kara wymierzona przez ich wła·
sne rnmienia. Nie domaga się prokurator kary
śmierci dla oskar:tonych: Rzepeck'.ego, Jachim·
ka,. żuka, Szczut'ku, Leskiego, Rybickiego i Sa·
nojcy. Dla oskarżonego Muzyczki domaga si~
surowego wymiaru kary, lecz rów.ilocześuie cofa oskarżenie o niedopełnienie powinności wojskowej . bla oskarźonej Malessy wysbrczy ni·
ski wymiar kary. Kary śmierci natt,mfast żąda
dla Gołębiowskiego .

Skolei zabrał głos obrońca płk. Rzepeckiego
adw. Maślanko. Obrońca widzi w Rzepe.::kim
dwie sylw::tki myśliciela i działac:rn. Doskonały analityk i doradca nie umiał R~epe;ki zdoBrak
być się na odwa~ę radykalne; decyzji
mu tych właściwości, z jakimi rodzą się wodzowie. Moment całkowitej samodzielności był
dla Rzepeckiego najdęższym okt<'sem. Brak
sił do podjęcia decyz;i spowodował że w okresie tworzenia Rządu Jed!!ości Narodowej nie
zlikwidował konspira~ji. Ale je~o odi:zwa do
żołnierzy AK a; lipca 1945 roku , pózniejsz~
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potrzeby inwesty~j~ w kopalniach d.o„
chodzi do 420 m1honów zł. w złoc1e4
Na obecne pieniądze trzebaby sum~
tę pomnożyć najmniej o sto. W tym
roku m a być wydane na maszyny .i
urządzenia kopalń przeszło 7 miliar•
dów zł. Projektuje się zakup specjał„
nych mB;szyn do rąbania węgla i do
•
ładowania.
Jeżeli kopalnie nie otrzymają po·
trzebnych maszyn i innych urządzeń,
to trudno będzie mówić o wykonaniu
planów. Na ten cel muszą się znale.tł
pieniądze„ W ,zeszłym roku zaledwie
w połowie byty wykonane zapotrzeo
bowania na maszyny i urządzenia• .

MIESZKANIA
Ludzie muszą po lud.t!m mieszkać.
P:.zemysł_ węglow.Y ma &wet dyspozy
CJl tylko 12.000 m1eszkań, z czego 23%
zajmuj,:} ludzie w tym przemyśle nie„
zatrudnieni. Potrzeba wybudować na„
tychmiast 126.000 mieszkań Na to
obliczono w ciągu 15 lat 115 miliar"
dów zł.
6

1
•

Zwiększenie wydajności ludzi sproc
wadzenie potrzebnych maszy~ i in„
nych urządzeń, danie ludziom miesz·
kań i należytego wynagrodzenia - to
-.~.rnrunki zwi~kszenia wydobycia.

SPRZEDAt
Rynek wewnętrzny .zjadł w 1946 r.
około .33 miliony ton. Ruzkłada sii: to
w sposób następujący: na potrzeb}·
własne l~opalni łącznie z deputftfaml~
na koks 1 brykiety - 9.713.0t'U fon; dla
elektrowni :-. 3,5 miliona; dla przemy•
słu - 7 milionów ; PKP - 7 milio„
n?w; na cele opałowe - ,,6 milio"
now. Razem przekracza to 35 milio"
nów. Nadwyżka przeszło l-miliono~
wa została pokryta z zeszłorocznych
(1945 r) zapasów; koks jest lic.zony
podwójnie, bo raz jako weoiel. dru<S~
raz jako koks. Wieś ze sprz~daży wol:
norynkowej - na co ogółem 5ję prze„
znacza 2 -- 4% wydobycia - otrzy„
mała 400.000 ton węg!a i koks,u. Upo•
śledzenie wsi jest aż nadto wymowne.
Rzuca się w oczy odrazu wielkie
zużycie węgla przez koleje i przemysł.
Pu~~t „!la cele opałowe - 8,6 mil.
ton obe1muje rozdział weg1a na kara
ty .zaopatrzenia i deputaty urzędnicz~
w administracji i przemyśle.
Zaopatrzenie w węgiel rvnku we„
wnętrz~ego jest sprawą palącą. Musi
być dosć w~gla w ustalonej c~nie wol~
norynkowej, t. zn. w granicach d..)
2.200 zł. za ton~.
Za węg~el ~ksporfowany ofrzymufe„
my pr:eciętme 10 dolaró~v za tonę.
pierwszym miejscu w eksporcie
Jest ZSRR. .Korzystna koniunHura wywozowa me została dotąd należycie
wykorzystana, bowiem nie<lct1r Wt:·
głowy Europy prz:e\-raczl) t ~O milio·
nów ton.

!'la

CENA

Koszł własny wydobycia jdn~j fo„
ny bez PO!rące6 na maszyny urządze•
Ska.pitulował jednak poraz drugi, wobec War·
ma wyno 1 ~oo zł; z załadowaniem na
szawy w 1945 roku w więzieniu. Nie była to
okręt 9?, ~ł Ze sprzędaży w kraju o·
jednak chwila załamania, lecz staDowcL.ej detrzymu1e się 360 zł za tonę. Cena w~
cyzji w głębokim zrozumieniu potrzeb i dobra gla na rynku krajowym wymaga na„
kraju. Wyrok Sądu winien być za!cm traktatychmiastowego przekalkulowania na
tem pokojowym między państwem a podzie- zasadach pełnej rentowności teg.:> prze„
mi em.
mysłu. Inne przemysły i PKP. dla kfód
Następnie wygłosili mowy obroicy pozosta- rych węgiel jest czy to surowcem cz.·1
łych oskarżonych. Oskarżeni i i.::h obrońcy materiałem .• pędnym
czy cieplnyri:.
kładli nacisk głównie na psycholLgic1..ne po· muszą płacie pełną ce~'1· To je zmusi
budki decyzji pozostania w kons~1acj1. Pro- do sza!1owania węgla. Nie można we~
kurator zaś w mowie oskarżycielskiej nie 21· gla .tak marnotrawić jak dotą;ł i ni'~
pomniał nadmienić, że przed Sądem stoją nie moze trzymać się upornie powiedze·
zwykli przestępcy, lecz ludzie, któr2y wykazali nia, że rentowność węgla s~ma w son;jszlachetniejsze pobudki działania ~ c.zasie bie. nie może być rozpatrywana, gdyż
walk z okupantem.
deflcrt węgla jest reniownośctr1 innyd1
Po wojnie popełnili jednak wielki błąd, za przemysłów, a państwo mol;(' sollie u4
który m11szą być odpowiedzialni. Sąd wy~łu słalać dowlne ceny w każdym prze·
chał ostatnich słów oskarżonych, z których każdy prosił o sprawiedliwy wyrok.

zakończyła się rozprawa sądowa.
Wyrok ogłoszony zo;;tał w poniedziałlk,. dnia

Na tym

3 lutello 1947 roku,

myśle.

Węgiel jest naszym najwięht.ym ho·
gactwem naturalnym . Każdy Pola''{
wszystkie sprawy z nim zwi~zane ile-·
dzi bardzo uważnie.

•
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CHŁOPSKI

,

S. P. ANDRZEJ CZAPSKI
odhyło się

I
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SZTANDAR

Po wyborach brzeskich zostaje zwol~ I Zarządu Woj. ś. p. Jan Ba"foszewicz

skich: 15 sierpnia i 25 września 193~
roku. W pierwszą datę zebrały się tłud
my chłopów z powiatów warszawskiem
go i błońskiego, oraz delegacje z Gró„
jeckiego, Mińska-Mazowieckiego i Ra"

W. d~11 t .grudnia 19!6 r .
dzymińskiego.
nabo.zen~two 1 żałob~a akadell!ia ku ucz- niony z wiPzienia z obowi„zkiem mel- ' z pow. Błonie w r. ub. zmdrł na sku•
'
•
•
.
't
• ••
· :<
d
czeniu s. p. Andrzeja Czapsk1egc. .
25-go ~ześnia 1938 roku z okazji
Z powodu braku miejsca w zwiazku z owama Się na pohq1. W pracy poh· tek przezyc WOJennych.
poświęcenia pomnika-nagMbka ś. p.
Andrzej
p.
ś
39
1935
lafach
W
ustanic
chwilę
na
ani
jednak
tycznej
kampanią wyborczą nie 'zamieściliśmy

Jana Dąbskiego, przedefilowało przez
sl?rawodzdkan.ia z tej uroczystoś~i Obec- je. Jest bardzo gorącym zwolennikiem Czapski spotyka SiP na ziemi czeskieJ·
Warszawę ponad 20.000 chłopów już
.
·
"'
·
W
k
·
•
d
L
h
R
·
me re a c1a oasze~o tygodmka otrzy- · d
uc u 1 ~ oweg:>, Ja z . Witosem. Tu omawia z Prezesem z całego województwa warszawskie.mała artykuł poświęcony ś. p. Andrze- ·z1e noczema
jllwi .Czaps.kiemu.. Artykuł te.a ponizej c~ła grui;>a Jana DąbsK1ego, długolet- organizację największej manifestacji
w Nowosielcach. Tutaj też zapada go.
drukuJe!Dy. I to nte t)'.lko ze względu mego działacza ludowego.
Obie te olbrzymie manifestacje skiem
k"
hł
· ł 'k
d
·•
•
d
·
p
u.:zczema s. p. Andrzeia Cnpskiego ale
o zre noczemu 3-ch partn chłop- ecyz1a s raJ u c ops 1ego.
il z tych względów, że postac tegc, ~rzyrowały swoje ostrze przeciw polityce
Andrzej Czapski był człowiekiem o progermańskiej J. Becka.
wódcy Ruchu Ludowe~o stai•~ się żywym skich w Stronnictwo Ludowf:', jest
~rzykładem walk_i c~top~ o uiepudl~izł.ość członkiem Rady Naczelnej, wic:epre- wielkim poczuciu obow;ązku i odpoS. p. Andrzej Czapski w obydwu
011ski 0 sprawiedhw~sć, ~~d}10 śc 1 0 zesem zarządu powiatowego w Go- wiedzinlności oraz o zdolnościach orprzemawiał płomiennie,
wypadkach
·
·
·
N"
1'
·
·
·
·
i
na.eżne prawa dla ws1 polsk1eJ.
gamzacy1nyc l. 1c tez dz1wne'go, ze przestrzegając czynniki rządowe, że
s ynm1e.
W roku 1935 po zmianie konstytucji mimo przednówka, _l9-g9 cnwca przez negację woli olbrzymiej więk"'
Siedem lat temu, w dniu 1 ~rudnia
1939 roku, w lesie koło Łącka: mię- i ordynacji wyborczej jest zwolenni~ 1936 rok.u do Now?s1elec przybywa szości narodu doprowadzą państwo

d~Y. G<?styninem a Płocki~m, miała kiem bojkotu wyborów. Choć niektó- cały pociąg ludo~cow z Mazowsza ze do upadku i zguby.
m1e1sce Jedn~ z tragedii, ;_akie wówczas rzy z jego najbliższych przyjac:ół po- swym przewodniczącym na czele. ~
Wówczas to, 25-go wr1.eśn!a 1938 r„
Naród Polski często przezywał. W dniu litycznych łamią uchwałę 0 niepójściu roku i:astępnym, ~gdy zapad~ decyzJ~ padły znamienne słowa pod adresem
tym została, w~mordowana przez zbi- ' do wyborów, ś. p. Andrzej Czapski o st~a1ku r.hł~psk!m, ~ Stamsłdw Mi- rządu: „Dziś przybyły do Warszawy
rów g~rmansk1ch grupa 21 więźniów- zdecydowanie i ostro pot~pia ich zdra- ko~a1czyk obe1mu1e wowc~as przewo- tylko forpoczty chłopskie, lecz nadej„
Polako.'Y, ~yprowadzona z więzienia dzieckie postępowanie. Wówczas to dmctwo Naczeln~go Komitetu Wyko- dzie dzień, w którym prz} będzie tu
gostynmsk!ego w nocy 30 listopada te- po odejściu z szeregów naszych J. n~wczeg_o Stronm~!wa ~udow~go oraz cała armia chłopska".
go roku (sw. Andrzeja). W grui)ie tej Woźnickiego, ś. p. Andrzej Czapski k1erow~1ctwo a~CJI stra1kowe1 -. ś. "J>.
S. p. Andrzej Czapski h}'ł cz:łowie„
był ś. p. Andrzej Czapski, wiceprezes zostaje przewodniczącym woj. War- A~drzeJ Czap~k1 obok prof. K_ota 1 ~gr.
N. K. W., prezes Zarządu wojewódz- szawskiego i wchodzi w skład . K. M1erz'Yy, sta1e zdecydow~nie u Je~o kiem o wielkim, szlachetnym sercu.
ł'Y,!i ~Clrsza\\{ski~go i powiatu gosty- W. Mimo, że reżim sanacyjny srodze boku I ~ zapa~em wykonu1e wszystkie Jeśli w ruchu ludowym zajął jedno z
czołowych miejsc, to tylko dzięki wy~
Go prześladuje, rozwiązując zgroma- polecema siraJkowe
nmsk1ego Stronnictwa Ludowego.
Toteż. w lutym 1939 roku, po t. zw. tnvałej, sumiennej pracy dla Polski
Zginął z nim jego zastępca · 11 a po- dzenia ludowe i szykanuje Go na każwiat gostyninń.ski, ni~odstępny ; zaw- dy1!1 kroku, Andrzej <;zaps~i organi- kongresie postrajkowym, z.ostaje wice- Ludowej, a działalność Jego w każdej
s~e oddany feJ sa.me1 idei, dobry są- zaqę ludową tak roz.wu:iął, .ze w roku prezesem N. K. W. Stronmctwa Luda· dziedzinie pozbawiona była podstępu
czy intrygi.
.
.
~1ad chłop. Krzewicki Antoni. Zginęło 1939 po Małop~l~ce za1mu1e Mazo~- 1 wego.
Ruch Ludowy przez śmierć Andrze„
orJednoczesme 19 przodowników róż- sze następne m1e1sce. Sporo ze wspoł- : W tym fez roku Jego ruchhwość
nych organizacji społecznych i po li- pracown_ików Zmarłego brak':lje: wi- ganizacyjna dochodzi do zenitu. Pod ja Czaps~iego poniósł dotkliwą stratę.
fy~znych w powiecie gostyr.ińskim, a ceprezes1 Zarządu woj. warszawskiego Jego przewodnictwem i przy Jego My, żyjący Jego współpracownicy,
mianowicie: Budzyński Marian - ro~ Józef Włodarczyk i mec. · Kazimierz współudziale zapadają dwie urhwałv winniśmy realizować Jego wskazani&
botnik, Ciećwierz Wacław - kierowp Ujazdowski zostali zamordowani przez w sprawie olbrzymich manifesłac}i przez współudziJł w budowie Polski
nik szkoły powsz„ Dąbrowski Włady- okupanta, jak również członek Zarz. chłopskich nie na odległej prowincji, Wielkiej w swej szlachetności i spra"
dla wszystkich swych
Doh•czyło to wiedliwości
:sław - dyr. K. K. O., Damski Stefan ~oj. ś. p. Dr Jan Piekałkiewicz. póź- 1 lecz w Warszawie.
- roh~J,ini~, J:?ubas Antoni - ksiądz, me1szy Delegat Rządu, inny członek I dwóch wielkich manifesta.:-ji chłop dzieci.
Jarm0Jmsk1 Michał - burmistrz major-inwalida, Kapturowski Michał - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - szewc, Keszyński Jerzy - urzędnik
' magistr Jfu, Krv;;fosik Stariisłew ksitidz, Lewandowscy Jan i Wacław synowie kowala, Nowakowski Franciszek - fryzjer, Ozdowski Józef mmczydel, Rudziński Oti0n ._ mły
narz, Stopnicki Seweryn - prof. gimn„
Rada Naczelna PSL przypomina, że
Przez ubiegłą sohotę i niedzielę o- ! c) o~rony i.n teresów wsi, jej rozwo- adwokat,
· Swięcicki Mieczysław
Stańi<iewicz Kazimierz - k!:iadz Wi- bradowała Rada Naczelna PSL pod I jn, postępu, dobrobytu i znaczenia w p'ełne prawo udziału jego członków w
śniewski Bronisław - prof. i:iimn:, Za- przewodnictwem dr. Władysława Kier- Państwie, gdyż są one podstawą roz- życiu gospodarczym, samorządowym,
nika. ,w obradach wzięło udział 87 woju i dobrobytu wszystkich warstw spółdzielczym, społeczno-kulturalnym•
krzew·;ki Kazimierz - syn lekarza.
zagwarantowane w porozumieniu mo-.
społecznych demokratycznej Polski. .
. Wspólna mogiła ich przykryła w le- czlonkow Rady.
skiewskim zostało niedotrzymane.
przeprzez
posiedzenia
zagajeniu
Po
w
wvdohyto
s1e•. wszystkich wspólnie
Linia polityki zagranicznej PSL poPSL deklarując w dalszym ciągu goQ
ma1u ub. r. i wspólnie pochowano na wodniczącego - i po "'-ysłnchaniu re- .wstaje niezmieniona i PSL deklaruje
cmentarzu gostynińskim. Rodziny po- feratu politycznego prezesa Stronnic- dalszą współpracę zarówno na odcinku towość prący na tych odcinkach musi
m"rdm~anych, a ~śród nich żona ś. p. twa St: .Mikołajczyka, rozpoczęła się pogłębienia sojuszu polsko-sowieckie- domagać się zwiększonego wpływu wni
Artd~ze1a Czapskiego, zachowały na dyskusJa, w której wzięło udział 36 go, pokojowej współpracy z państwa w tych dziedzinach pracy.
P 1 1m1ątkę tylko kawłlłek drufµ kole.za~ mówców. Wykazała ona, że istnieje
Rada Naczelna upoważnia NKW PSL
mi słowiańskimi i państwamJ zachosłego, którym z tyłu wszyscy mieli zgodność w zasadniczych sprawach i
w zakresie zdecydowanej o- do tych zmian w pracy organizacyjnej
i
jak
du,
że różnice występują raczej w dziedziskrępowane ręce.
brony naszych granic zachodnich, które i sposobów pracy, które by z jednej
, J.ak stv:ierdzają wszyscy naoczni nie taktyki. Dyskusja stała na bardzo jak najprędzej powinny być na state strony nadal gwarantowały sprawność
s~iadkow1e, wszyscy znosząc z ka- wysokim poz~omie, a swobodna wv- zalwierdzone na rzecz Polski, jedno- organizacyjną wykazaną w czasie wy=
m1ennym spokojem wymyślne katusze miana myśli przyczyniła się do wyró\V- myślną decyzją wszystkich państw nie- borów.
·
okn~tneg? n.ajeź<lfry, ślubowali sobie nania nieporozumie11 i doprowadziła
nileżn~e od zapatrywań na wewnętrzno
Jak zawsze dotąd tak i nadal PSL powza1em,me, ze gdy los pozwuli im uzy~ do skonsolidowania sił,
polityczną sytuację Polski.
tępia wszelką akcję nielegalną i zaleca
skać wolność, wszystkie swe siły użv
Po zakmiczenin dyskusji i replikach
jak największej ostrożności,
ją do .i~odnej i rozumnej pracy dla
Rada Nacz"lna PSL stwierdza, że PSL stosowanie
P?dd~no pod głosowanie dwie rezoluPolski Wielkiej i Sprawiedliwej, któ- cje: Jedną zgłoszoną przez Komisk zawsze wierne swemu radykalnemu i hy organizację uchronić od oskarżeń o
kontakty z ruchem podziemnym, któ·
ra dla wszystkich swych dz!eci będzie
wmoskową Rady . ·Naczelnej i drugą, post<;powemu programowi i ideologii rych PSL nigdy nie miało i mieć nie bę
matką. Zginęli cicho, jak cicho pracoNaj- będzie służyć żywotnym interesom pań dzie.
wali. Tak samo zginął zna!'ly dobrze z~łoszoną przez mm. Wycecha.
stwa i narodu i rzetelnemu zbliżeniu
ministra
propózycję
pierw głosowano
ludowcom ś. p. Andrzej Czapski.
Po ogłoszeniu wyników głosowanfa
Wycecha. W głosowaniu tajnym otrzy- sfer Indowych, robotniczych i inteligenWłasną, twardą pracą na · niwie ru- mała ona 20 głosów, przeciwko padło cji pracującej .
nad wyżej wymienionymi rezolucjami
·
chu ludowego zdobywa on sobie zau- 66 głosów. Jeclna kartka była czysta.
zostało złożone oświadczenie kolegów,
fanie warstwy chłopskiej napierw w \Vobec odrzucenia tej rezolucji, podda
Nie zaniechawszy walki o poszano- którzy opowiadali się za rezolucją min.
gminie Rataje, później w powiecie, na- no pod głosowanie drugi wniosek. wanie prawa. i wolr~ość czło~ieka zaw- Cz. Wycecha, że nie mają zamiaru występnie w województwie, a w kof1cu i
Otrzymał on 60 głosów, przy siedmiu sze tam, Ędz1e bę<lz1~ chod~~ło o o~bu- stępować ze Stronnictwa ale współ
na terenie całego kraju.
dowę kra_JU, postęp l rozwoJ PSL, Je~o pracując z nim, nie rezygnują z wpły
wstrzymujących się.
W roku 1928 zostaje wybrany poczł?nko.w1e uczym~ ~s~yst~o ,c? !ezy. wania na zmianę, według ich punktu
słem z listy Stro·rnictwa Chłop ~ kiego, . W rezolucji tej między innymi przy- w ich siłach, _by ~aJlepicJ słuz~c rntere- widzenia, dotychczasowej taktyki.
·
jako prezes tego Stronnictwa w ·pow. Jęło:
som narodu I panstwa. ·
Po uchwalr;1m rezolncJI, zawieraJągostynińskim.
Rada Naczelna uchwala pełne zaufatalcź~ votum zaufania dla Naczelnccej
domaprzedstawiciele
którego
PSL,
Po rozwiązaniu krótkotrwałego sej- nie i poparcie tak dla prezesa StronnicWykonawczego i wyrazy
Komitetu
go
moporozumieniu
w
amnestii
się
~ali
dla
i
jak
mu zostaje aresztowany, jako czołowy twa Stanisława Mikołajczyka
Mikołajcz.yka, ten
!'rezesa
dla
u::n~nia
upóźniejszymi
z
zgodnie
~kiewskim,
kandydat listy Nr 7 t. zw. Centrolewu. Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Komitet WyNaczelny
ze
osw1adczył,
Naczelnej
Rady
i
Kongresu
chwałami
Zwykłe oszustwo macherśw wybo- oraz Unii politycznej zgodnej z prog;ace~ k_onawczy zgłasza swoją dymisję i proamnestii,
inicjatywę
każdą
poprze
rów brzeskich pozbawia Go mandatu, mem PSL uchwałami Kongresu i Rady
Iem stabilizacji stosunków i powrotu si o wybór nowego.
dórym Go w okręgu Łowicz-Gosty- Naczelnej. .
Wohec tego przystąpiono do wyboRada Naczelna poleca na przyszłość jak n~jli~zniejszego wszystkich uc.zci1in obdarzyło całe społeczeństwo. Na15 członków NKW i 5 zastępców.
ru
do
ohywateh
Polsce
w
lojalnych
I
wych
eżv bowiem podkreślić, że cieszył się utrzymanie tej linii dla:
,
normalnej pracy. Pragnie również, hy
•ttufaniem wszystkich warstw społeczszeroka amnestia i uczciwe jej wyko- . Sl-ład i:io!wego NKW podajemy na
a) pełnej r:ealizacji i dokończenia nanie doprowadziło nareszcie do sta- mnym mieJscu.
1ych, bo choć w Radzie Miejskiej go~tynińskiej było tylko d:wóch :·udow- reform społecznych i gospodarczych bilizn.cji stosunków i peh1ego odizoloObrady Rady Naczelnej zostały za.ow - zawsz~ był wybierany. d? s~- zgodnych z ideologią i programem wania elementów zbrodniczych i wro- ko1ic7.one o godzinie czwartej rano w
nor~ąd~ po~ia!owego .. W w1~z1enm Stronnictwa
gich pmłstwu, od obywateli, którzy mo- poniedzi,ałek.
·
łow1edział s~·~, ze podpis Jego na dePrzewodniczący Rady V{t. Kiernik,
b) panowania prawa, poszanowania gą zo.stawszy lojalnymi ob~·watelami
klaracji kandydackiej nie uznano za
autentyczny i dlatego zostaje s'!<. re ślo~ godności i wolności człowieka, stabili- slanąc bez strach~ do pełneJ twórc~ej zamyk ając zebranie, życzył owocnej
wac~ n~w9qpr;;tqem11 N. K. W_,.
·
praCY. ną r~ec~ p.~nstwi!o
iny z pierwszego miejsca listy Nr 7R .. ! acj_i sto~imków

Z zebrania Radg Naczelnej PSL
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I narzędzia

olnicze

Od lat 30-tu sieję zboże siewnikiem.
rzędowym. Korzyści z siewu rzędowe
go. są mi nadto znane i widoczne. Bez;
przesady będzie, jf'żeli powiem, że dzi$

na I jest pewny, bo podnosi dochód kredy- ~lbo też. gdy mu się nie. kalkulują,. bo
'l ich mało uzyw,a np. tr)'.Jery. Tu _Jest nie ma ani jednego rolnika, który by
i
11y wzrost wytwórczości narzędzi i ma- 1następnie do czasu spłaty sama ma:szy konieczna .w~połprac~ kilku czy, kil~u~ nie uzna wał wyższości 1>iewu rzędowe
nastu ~·olm~o~. ~społp.raca. kt_or~ JUZ go nad ręcznym. Nie każdy jednak ma
szyn rolniczych. J tak gdy w 1938 r. na stanowi jego zabezpieczenie.
wyprodukowaliśmy ich wartości 181 Wydaje się. że decydującym mo- gdziemegdzie Is!meJ.e. Zagadmeme t? możność siew rZf;:<lowy stosować u sie·
milionów złotych przedwojennych, w men~em dla zmechnnizow~~a nasze~o 1 t~zeba , odp~wiedmo . przepra~ow~c, hie. z tej prostej przyczyny, że nie każ
1946 r. za 18187 tysięcy zł., to w r. 1947 rolmctwa, będzw stan0\v1c powołame I Stworzyc dlan formy .1 w~runk_i dzu~ dego stać na kupno siewnika, a nie zamamy wyprodukuwać ich za 28295 ty- do żyNa odpowiednich spółek maszyno- I fonia. T~ są .sprawy. m~zrme~neł. wagi, wsze jest możność wypożyczeufa tasięcy zł„ w ciągu najbliższych trzech 'wych sąsiedzkich i gromadzkich. Są li głębiej sięgające w zyc1e wsi, mzby to kowego. Ażeby tym 'brakom zapobiedz:
htt wytwórczość narzędzi i maszyn maszyny, których drobny rolnik nie się na pierwszy rzut oka mogło zda- i siew rzędowy jak najbardziej upowrolnkzych ma wzrosnąć prawie trzy- jest wogóle w stanie kupić np. motor. wać.
szechnić należy: udostę_pnić rolnikowi
krotnie w porównaniu z r. 1938 i 1946.
nabycie siewnika, a co najważniejs:t.t!
Oczywiście jak się wytworzy :maszy,
wyprodukować siewnik dobry, lekki,
ny, to nie na to, aby leżały w magazytrwały, mocny, ł::ttwy w obsłudze; wy~ie, trzeba je zhyć, a to zależy od tego
produkowany z trnjlepszych materiaPrzemysł hutniczy jest jednym z Inowa pozostałych, t.o zadanie następczy rolnik będzie miał za co je kupić.
łów, gdzie by można część uszkodzoną
trzech, oprócz energetyki i górnictwa. nego okresu, 3-lelmego . plai;iowaneg?
T ak więc w ścisłym zwi~zku z pro"du- przemy
odjąć, zamienić. względnie dorołatwo
łów kluczowych, stanowią- okresu odbudowy w skah panstwoweJ.
wiejskiego kowala.
u
bić
ohxarnku
piPrwszego
tego
Wyniki
technicznego
rozwoju
podstawę
cych
sprapowstaje
rolniezych
keją maszyn
Niestety, nie możemy tego powi_e kraju. Od wytwórczości hutniczej za- zuje poniższe zestawienie:
wa dochodu rolniczego.
clzieć o naszych · siewnikach obecnie
Lata przedwojenne dostarczyły tu 1eży odbudowa i utrzymanie kolejnic_
produkowanych.
klasycznego przykładu. Gdy dochód,' lwa i pozostałych rodzajów transpor· . iP,. ięc~na produkcja w tona.eh
przypadający na jednego, żyjącego z tu„ odbudowa portów, mostów, górn'.cNie chcę być gołosłownym, niech
rolnictwa wynosił w 1929 r. - 685 zł., twa, energetyki, przemysłu chemiczne1.Vll.45 1.VIl.46 wzrost fakt sam mówi za siebie. Otóż w marcu
to produkcja maszyn i narzędzi rolni- go, budownictwo przemysłowe i rnieszw % % 1946 r. w Spółdzielni Roln.-Handl. w
czych wynosiła '10 tysięcy ton, nato, kaniowe oraz cały przemysł metalowy. Koksuwnie
:38.000 .75.00 19fi Krasnymstawie, nabyłem siewnik 15-to
Cykl wytwórczości hutniczej. w naj- \Vielkie pil~ce
miast, gdy dochód ten spadł mniej wię285 · rzędowy fabryki „Huta Ludwików" w
63.000
2'.ł.000
cej o połowę w roku 1938 wynos1ł on grubszych zarysach, obejmuje 4 pozio- Stalownie
21!') 1 Kielcach. Cieszyłem się, że nabyłem
41i.000 100.000
3W zł. - o połowę spadła i wytwór- my produkcyjne: kGksownie. wielkie v.,ralcownie
170 narzędzie rolnicze, tak niezbędne i po3fi.OOO 61.000
czość maszyn rolnicqch - 21205 ton piece, stalownie i walcownie z kuźniażyteczne w gospoJarstwie. które na
w dziale produkcji półwytworów dług:e lata będzie mi służyć. a które
mi. Z koksu hutnil"ze~o. wyprodukowaw 19:~8 r.
Z tego należałoby pi.'zypuszczać, że nrgo w koksowniach, oraz z rudy że- hutniczych: koksu i stali surowej, sto- w czasie wolnym będę mógł wypoży0
wzrost. P~?dukcji maszyn rolniczych j tnznej. wydobytej z ziemi, wytapia się sunkowo najmniej zniszczonych, upo- czyć swoim sąsiadom. Na wiosnę wszyn~ naJbhzsze. lata ma swe uzasadnie- w wielkim piecu surówkę żelazną. Su- rządkowano urządzenia wytwórcze naj- slko zboże jare obsiałem już nowonao
me w ~podziewanym wzroście .d?ch~- rówka zostaje prutopiona wraz z że- tJrędzeJ·. Vol dziale ·wytwórczości wiel- hytym siewnikiem i z niecierpliwością
k •)czekiwałem wschodzenia ziarna. chcąc
du rolmczego. Lecz tak całkowicie me lastwem w stalowni m.t stal surową, a
lrnpiecowej jeszcze w początku ro u
D h ·d
·
o.c .? . l?r~ypadający ~a głowc;: z niej wytwarza się w walcownia~h i rn 45 odczuwano dotkliwe· braki. Dziś, się przekonać jak też mój siewnik sieJP.St..
rolmk~ (scisle~ zyJ:!~ego z rolmctwa) w kuźniach gotowe wyroby hut.mcze, w stosunku do zapotrzebowania wal· je. Niestety, doznałem przykrego roz- '
·
r. 1946 wynosił ---- 209 zł. przedwoJen- walcowane luh kutP.
Zboże zasiane
cowni, dysponujemy w dziedzime su- czarowania i zawodu.
b
Po wojnie Centralny Zarząd Przemy- rówki wielkopiecowej i stali surowej tym siewnikiem wzeszło bardzo nienyc_ • w 1947 'ma wynosić 313 zł., w
1_!)48. r. - ~57 zł. i w 1949 ~· - 442 zł. ~łu Hutniczego objął 26 zakładów, czę- poważnymi nadwJ-·żkami. Jesteśmy w równo l"'etz· gęściej raz rzadziej. Każdy
~;tadium organizowania oksportu tych obrót t•ybików wyrzucających ziarno
Czyli dochod ma wzrosnąc o 1100/o. a sciowo zniszczonych.
Pierwszy rok - to rok uru('.hamia- nadwyżek.
wytwórczQśćmaszyn o 180°/o. Należy to
znać bardzo dokładnie, gdyż trybiki te
jesz~z~, podnie.ść, że dcc~?d ten obec?ie uia i przyrządzeni:t do peł?ej zdol?ości
ziarno nierównomiernie,
wyrzucają
.Ph~n Odbudo"".Y Gospo?~rczej prze- raz więcej, raz mniej, wskutek tego pomusi _isc w więks~ym mz prz:<l WOJm! produkcyjnej tych zakładow, kto~~h
stopnm na odbudowę budowh, budyn- stan vozwalał jeszcze na uruchomieme w1duJe następuJąl'y rozwoJ przemysłu le zasiane tym siewnikiem wygląda jak
ków inwentarskich itp. zniszczeń wo- ich. Odbudowa. n właściwie budowa ocl 1 Hutniczego:
ściernisko po kosie; miejsca gęściej siajennych. Stąd jeszcze mniej będzie
ne wyglądają jak bruzdy, zaś miejsca
środków na zakup maszyn rolniczych.
rzadziej siane wyglądają jak środek
Plan Odbudowy Gospodarczej przewidu:e następujący rozwój przemysłu
Co tu zre~.dą tłużo mówić. już mapokosa... Nie wierzyłem sobie, myśla
~azyny fabryk maszyn roiniczy<'h s1
łem, że może tyllw jarzynę mój siewzawalone gotowym sprzętem, po któi:y
uik tak źle sieje, może oziminę będzie
1949
1948
1947
mało kto się zgłasza.
siał lepiej. Niestety zasiana ozimina,
1946
1938
W pewnym stopu.u jest to win". -wa- --------~-w::.:.....:t~y~s._t...:..o...:..n-;.-w-t.:.ys_._t_o_n-1--w-t.;.ys_._t_o_n_ __v._~_t_ys_._t_on_Tw_t_y_s._t_o_n_ również W podobny sposób się przed1
. tłJiwej organizacji zbytu. bo w obecstawia... Pytałem dwóch innych gospo1300
1200
800
650
880
Surówka·
rolników,
nym czasie jest pewna ilość
darzy, którzy nabyli takie same siew2000
1750
1400
1100
1440
którzy mają pieniądze i maszyny na- S<al surowa
niki jak one sieją. Otóż otrzymałem
1500
1250
1150
800
1100
I
byliby, gdyby im to zaproponowano j Wyroby walc.
odpowiedź że sieją tak jak i mój.
odpowiednio zach12cono. Ogólnie jedW1'.ncenty Adamiak
nak ważnym zagadnieniem, które cze·
pow. Krasnystaw
Fajsławice
wie~
Pimowarsko-Słodou;ego
przemgsłu
ka na rozwiązanie, jest sprawa zbytu
maszyn rolniczych wśród rolników.
ProduKcja piwowarska opiera się na uprawie
Prz"mysł piwowarski moze zaspokoić potrze·
I tu narzuca się, jako pierwszy ~ · a~ by wewn„trznej ·onsumcji na najbliższ~ . lata. jęczmienia , który słuźy do wyrobu ~łodu, oraz
FLO'fYLLA RYBACKA
.
.
-~· „ ~·a dostosowania cen <lo Z pośród 120 browarów mamy 7 o .l.dc.lnosc1 pro- na uprawie chmielu.
1'1.lllf' k
Znacznie mniejszym niz browary · zmszczedukcyjnej ponad 100.000 hl. Na Zieruiach Da~:
•_,„ztiwości płatniczych rolnictwa.
Stan polskiej flotylli rybackiej wy.
nych do czołow ych pod względem produkcp niom uległy słodownie. Na obsza:·ze Polski w
Maszyny rolnieze muszą być tanie, należą
browary: we Wrocławiu, Elblągu, Szcze- granicach 1939 roku iśtniało 6 słodowni samo· noci obecnie: 6 trawlerów parowych,
dlatego należy przede wszystkim u- cinie i Gdańsku. Następnie pracuje 14 dużych dzielnych o. zd~lności produkcyjnej 18.COO to~ 198 kutrów motorowych, 200 łodzi mosłodu. 1 a Z1em1ach Odzy~kanych by~o. czynnyc,1
t;prawnić ich produkcję. Wydaje się, że browarów o zdolności produkcyjnej od 50 torowych i 1051 łudzi wiosłowo-żaglo
24 średnie od 15 - 50.000 hl. i 75 w 1939 roku 21 słodowni o zdolnvsct produ~
celowym byłby tu podział pracy mię 100.000 -hl. 'poniżej
wych do połowów przybrzeżnych. Tanato1916
roku
W
słod-u.
ton
75.000
cyjncj
I
produkzdolności
hl.
15.000
małych
dzy poszczególne wytwórnie. Jedne wy- cyjnej .
, miast. czynnych i.est. na całym obszarze 4 s~o- horem tym posługuje się 3172 rybaków.
·ahiałyby np. młockarnie. inne siewniWięks~ość bro\ ·11.rów skupia się na obszarze d~wnie (3 na Z1em1ach Dawn;r~h 1 na ~ie: Ilość statków rybackich niedługo wzroki itp. Wtedy można by prowadzić wy-. południowo·zachodnim Polski oraz w W O ) p, · m:tach Odzyskanych) o zdolnosc1 produkcy1ne1 ~nie o kutry „Mir 28a", które produ- ·
•
,
0.GOO ton sł?du. . •
twórczość masową, co mocno 2:mniej- morskim i ~dańskirn.
W obecne) c!1w1h problem .zaopa.rzema .prz~- kuje sie w stoczni gdyńskiej i w Gdań.
Poziom produkcji " roku 1946 jest co do
s7yło by udoskomtłenie samej produk- ilości nieco njższy od 1937 roku. P:zem)'sł pi- mysłu bro\~arm~nego w. chmiel pr~edsta\~1a ~t~ $kll.
cji, gdyż można by wtedy lepiej zorga- wowarski wyprodukował w 194fi r. ponad. :iiekorzystme. Na tere':11e .L~belszc7yzn,Y 1st~1e:dzować prace badawcze, nad udosko- 1.000.000 hl. piwa, co w przeliczeniu na 1-go ie około 200 ~a chm1elmkow, ktoryc.t zb!ory
NOTOWANIA CEN
wynosi przeciętnie 5,1 1. piwa rocz- w 1946 ;oku. nie przekrot~yły ~ ton .chmtel!1.
naleniem tworzywa i modeli oraz kon- mieszkańca
nie. W roku 1937 :rnnsumcja piwa wynosiła Prod'Jkcia p1wowa~ska opiera s~ę na 1Dlporc1e
wyprodukowanych tylko 3,83 L na osobę.
techn'.czną
trolę
GIELDY ZBOżO\VO-TOWAROWEJ 1
·
•
około ~O .ton chmielu z zagramcy.
W n~ibhżs~ych 3 lata~h nale.ży powiększyć
Stan zniszczeń browarnictw& w Polsce wy·
maszyn, a na to nie mogą sobie pozwoW POZNANil' Z 24.1.1947 R.
lić wytwórnie, produkujące różne ma- nosi około 380/0. Niżej podane zestawieni~ planta.c)ę c~m.1elu do pow1~rzchn1 u~oło ~OO ha.
charakteryzuje stan browarów w 1938 roku 1 co umezalezm przemysł p1wowarsk. od 1mpor·
szyny rolnicze.
1946 roku. przy czym za podstawę do obliczeń tu chmielu.
Pszenica 3100 - 3200;· ży.to 1650 Lecz poruszone sprawy, wpływają~e wzięto tereny, znajdują~c się w obecn~·ch l!ra- !!'!"!'!"'!!!"'!!!"'!!!!!!!!!!!!!!~!"'!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"'!~~~
1750; jęczmień przemysłowy 1650 .....:..
na obniżkę cen maszyn i narzędzi rol- nicach Polski.
niczych, grają na dłuższy czas. A tu
1750; owies przemysłowy 1800 -1850;
Browa.ry •'i:ynne
Prenunieruj~ie
~rzeba, aby już były ceny niższe. I cóż
1946 r.
1938 r.
groch Wiktoria 2900 - 3200; wyka
- nasz ustrój gospodarczy pozwala na
Ziemie Ziemie Ziemie Ziemie
jara 2200 - 2400; peluszka 2200 Odz.
Stare Odz. Stare
pewne przesunięcia w cenach. można
46
74
111
98
łubin gorzki. 1350 - 1500; sera2400;
b1·c1waro11·
Ilość
~eny niektórych artykułów podnieść
Zdolnu~c procluk·
- 105011: r2epik jary 10000
9500
dela
Prawdoobniżyć.
inne
móc
by
pe to.
i ~OO 1 860
4.400
cyju.-. (w tys. hl.J 3.800
»Chłopski
podobnie trzeba będzie na tę drogę Produkcja
12000; siemię lniane - 9500 4.50
850
t.2oo 2.500
(w tys. hl.)
wejść, gdy idzie o ceny maszyn i na10000; gorczyca 51)00 - 6000; koniczyrzędzi rolniczych. Ponadto trzeba u- Stopień wykoSztandar«
Stopień wykorryna czerwonft - 1WOO - 15000; konimożliwić nabycie ich tym •• którzy nie
sta.nia. ::dolnośc{
ąyna biała 0000 - 12000
37'łf.' 57% -t6.6% 24.2%
1;m:idukcyjnej
mają gotówki, w tej dziedzinie kredy:t
Plan Odbudowy

Gospodarczej

najbliższe trzy lata przewiduje wybit- tobiorcy, co umożliwia spłatę długu.
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rzecz, która rzekmno obowiązuje, .a w ..
Przystępując do dyskusji na temat l
„
praktyce obowiązującą nie jest.
ł
uatawy konstytucyjnej o wyborze Pre- .
Chcielibyśmy Z\~rócić uwagę, jak dazydenta Rzeczypospolitej, chciałbym w
lece w Art. 1 przesądzono pewne za:imieniu klubu poselskiego PSL ol-reślić 1
gudnienia, }\tóre napewno zahaczają 0
(według stenog1 amu urzędom~go)
stanowisko, jakie .rnjm~1jemy zarówno
zagadnienie małej konstytucji.
również
jak
ustawy,
tej
w stosunku do
\V myśl Konstytucji z 1921 r. włab) stanowisko nasze hędzie zdqżać do parlamencie będzie zwalczał, jak zwystanowisko polityczne, jakie mamy zaposzanowania pra ~' a, godności i wal- klt> zło - wszędzie tam, guzie ono się dzą z\vierz clmią jest naró<l. w projekmiar zajmować w tym parlamencie.
Jeżeli chodzi o stanowisko politJ·cz- ności człowieka i j;-ik na_irychlejszej ·h~cfaie wcfa1rnć, pozytywnie odnosząc cie num w tej chwili złożonym mówi
się \V swej pracy i wysiłkach wszędzie się, że sejm ustawodawczy jest suwene, chcę zaznaczyć, że iwzy \\'Chodzeniu J normalizacji stosun},ów w pa6stwie;
c) obrony interesów wsi - zdążania tam, gdzie chodzi 0 interes narodu, je- renną wł-adzą narodu polskiego. (Głos:
do Tymczasowego Hządu Jedności Narodowej, powstałego po porozumieniu do jej rozwoju - postępu, dobrobytu go rozwój, byt, o siłę, suwerenność i .Jest organem). Czytam z projektu i
moskiew kim. postanowili ··my dnć jak i znaczenia w państwie, jako podstawy niepodległość Rzeczypospolitej Pol- dlatego też mogę ustosunkować się tylko do tego, porównując projekt ustanajszersze dobrowolne poparcie i współ- rozwoju i dobrobytu wszystldc.h warstw skiej.
Określiłem w ten sposób stanowisko wy konstytucyjnej i inne. Tu jest pospołecznych demokratycznej Polski;
pracę rzesz społeczeństwa polskiego d) współpracy nad pogłębi eniem so- polityczne klubu PSL, z którego jednak wołanie się na Manifest PKWN, a tam ·
w szcze~ólnośd najli~zniej~zych, wad;tw
chł~psk1ch dla p~·ac I zai~ierfen rząd~1, jusrn polsko _ rndzieckiego, współpra- wyraźnie wynika, ż.e uznajemy konie- jest jeszcze inne okrcślei1ie roli sejmu ·
zaro~1~0 n~ odcmku poht~lu. zagram- cy z państwami slowiuil.skimi, dea10- czność. uzupełnienia wszelkich luk ptu- ustawodawczego. Mianowicie mówi' si~ ··
czneJ, Jak i. pr.zy ~dbudow1e I zagos~o- kra tycznymi pai1stwami zacl1od11imi i wnych, z drugiej strony zgłosiwszy lam, że przy stwarzaniu KRN i PK'WN
darowywamu kraju, przeprowadze111u ·n arodami miłującymi pokój. (poseł protesty odnośnie wyborów, stoimy na b yło działanie na podstawie Konstytu~ refotm społeczno - gospodarczych, ry- Langer - jaki to ma zwiazek' z usta- stanowisk.u, że ten parlam~nt nie po- cji 17 marca 1921. r. jedynie obo\vi.ązu
winien ustalać instytucji i podejmowal: jącej konstytucji, uchwalonęj legalnie,
•
chłej normalizacji stosunków i spokoju wą); ·
e) uzyskania jak najrychlej pełnej uchwał z miejsca przesądzających kom- prawnie. Mówi się o Sejn1ie Ustnwo. ..
. .
wewnętr.znego. .
Zad~ma przyJętc ~1a ~1ch1e spełmahs- zgody wsz. ·st kich prr.~· traktacie poko- pletną trwałość pewnych rz0czy. któ- dawczym. który jako wyraziciel woli ·
my ~no . pr~eszkod i. f~łszywych o- jowym na słuszne i konieczne dla Pol- rych prz esądzać nie powjnicn. Dlatego narodu uchwali nową konstytucję.
skarzei: loJ~lm.e, . uczc1w1~, z. pch1ym ski i pokoju świata granice zachodnie też, jeżeli chodzi o tę ustawę konstytu- Chcę więc zapytać, co obowiązuje, czy
z~parc1em s1eb1e i delermmacJą szero- Polski i pełnego zagospodarowania ob- cyjną, to naszym zdaniem, powinna przepis Konstytucji, klóra mówi, że
jętych przez Polskę Zie1n-Odzyskanych. hyć zachowana inna kolejność. Pawi.n- władz<! jest naród, czy projekt, który
kich mas ludowych.
\Volamy dzisiaj również z tej trybu- no być tak, ażeby najpierw była uchwa- mówi o sejmie ustawodawczym, jako
Po~ozu!n~enie m~skie'~'skie zawierało . ~owmez zobo\-..:ąza~ie przeprowa- ny 0 natychmiastowe zwolnienie z wię- !ona konstytucja, jakość całość, a nie :suwerennej władzy narodu, czy też prodzema „wolnych 1 meskrępowanych \ zień wszystkich niewinnie aresztowa- powinno się ~aczynać od ustawy, któ- jekt Komitetu Vyzwolenia Naro<lmvera jakkolwiek mówi tylko o wyborze go, który mówi o S_e jmie Ustawodaw.
.
wyborów", które. z.akoliczy~ n,iiały o- nych obywateli.
Marszałek. Obywatelu Pośle _ pro- prezydenta, to jednak w Art. 1 wykra- czym, jako wyrazicielu woli narodu.
kres ~ymczasowosc1 w Polsce. 1ymczacza daleko poza te przepisy prawne, I Być może obywatele powiedzą, że w
~e~, Jak to Rada.Naczelna PSL wswo- szę mówić do rzeczy (oklaski).
• które stanowią o wyborze Prezydenta ' pośpiechu pewne rzeczy może nie · zo„
.
.
..
p
JeJ uchwale z dma 2 lutego na podsta5tały właściwie ujęte, ale w każdym rae
wie zuajQmości rzeczy i posiadanych . 0 ~· l\hkołaJCZ~k. B;vhsmy zaw~.ze .1 Rzeczypospolitej.
zie nie może być początek _ pr:ic parlapodstaKRN,
są:
tam
Wymienione
I
demok.racJI
zwolenmkanu
Jestesmy
obszarze
całym
na
stwierdza
dowodów
Panstwa od początku okresu wybor- prawa ?bywa!ela do wy~nawan!a swych wowe założenia Konstytucii z 17 ma:r- mentarnycl~, P?czątek .tego seJI~u przy
'k' iak zasadmczeJ ustawie załatwiony w
M' 'f t ·PKWN
?
czeg·. 0 do dnia wyborów miały miejsce P?glą~ow poht1cznyc;h I potępiamy ak' b ·ak t0 · Ilrop 0 n UJ'e ·
' wym 1 t n
ca 19 ~ 1 r., am es
cJę nielegalną I podziemną
·
·
. ·
1
się
ę sposo ' J
głosowania ludowego.
·
.
uaduzycia. PSL uczymło ze sweJ strony
Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na
.
.
.
Potępiamy terror, stosowany wobec
wszystko by wyboi·y były czyste i mo. Kwestw~_uJąc sposob p~·zeprowadz~- projektowaną formułę dotyczącą ślngły ·się odbyć w spokoju. Odpowiedział- przeciwnika politycznego.
S~Jn~u, yra,gme- bowania Prezydenta Rzeczypospolitej
ność za złamanie zobowiązań danych . Popieramy usta';~ a~nestyjną, 1~a- ma ;6'~ 0J00~v ~o teto
?nane 0 ecm:. zi:1iany' P?- Polski.ej. Pragnę pl'Zy tej okazji wyra·
Na:i·odowi, że wybory w Polsce będą Jącą na cehl stab1hzacJ~ stosunkow, my, a )
woln'e i · nieskrępowane, spada więc wy- przy pełnym ·odizolowaniu elementów tr~ebnd z~ względu ~a 1.ul„i prawne, rne zić ubolewanie, że projekt ślubowania
poselskiego był nam nieznany, bo jezprodniezych i wrogich Państwu od o- pizesą za Y pewnyc rzeczy.
łącznie na partie zbloko"..rane.
łer:Jynym źródłem wymien~onym tu- .!>lem głęboko przekonany, że gdybyśmy ·
Wniesliśmy przeciwko tym wybo- bJ:wateli •. którzy będą m.ogli, zost,awszyro~p pi:otesty we ~'s_z;ystkich okręgach l0Jalnym1 obyw.atel~i, -:o;tapąc bez ta.], Jafrn podstawa: prawna Jest Kon- go ;mali, potrafilibyśmy wprowadzić
wybot't;zy~h i b~elńy ' tli!życ do tęgo„. ·~~rachu ~o pełneJ, tworczeJ .pl'acy .na sty~llcJ_a ~ - 17 ~na.rca.}92:~ :· pr~ez; w,szl~ do niego odpowiednie pop~·awki. Powta- ·
stk1c~ uznawan~, .N1~ mozna s1~. tu 'kJe- rza się to również w formule przysięgl
.
by wyo'ory te' w całym krahi były uzna- :rzecz Pa.nstwa.
·
Wierni swemu radykalnemu i pastę- rowac d?wo!nosc1ą, n:terpret~CJl, tylko Prezydenta Rzeczypospolitej: ·
ne ia D.iewaźne. '
wszyslfaktyczme
sięd kierowac
trzeba
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Prezydent
że
tam,
się
Mówi
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(Na s ali p1ze1ywa111a. . . J.arsza e.,,
o
.
pracuJąc nad zbhzemem sfer ludowych, ·k•IIlli po .~ aN";O\\brymdi zha oiz~1łuan11 teJ pospolitej Polskiej rzetelnie będzie pradzwoni).
d
d
N
ł dl d b
.. robotn,i czych i l.: nteliaencji prac.ującej- , ·ons!ytu~JI. , ie ę ,ę wc .oc z1 w prz?.. .,
. .
.
a o ra aro u, praw emoMarszałek. Proszę mowie o .wyb.01ze na . tym odcinku - oJ. ako . Stronnictwo pommame lł'rzep1sow teJ . konstytncJ1, cowa
zwłaszcza że wy<laJ· e mi się że dużo kra tycznych Rzecżypospolitej święcie
.
.
Prezydenta.
in·zestrzegał.
•
·
'
n1eza1ezne.
lepiej· zreferował to referenl tej usta.
Poseł Mikołajczyk. Właśnie chcę
Tak jest. Niewątpliwie istnieją jeszMarszałek. - Na porządku dziennym wy, który 'Y ogóle nad pewnymi przepispełni~ uci.chvie to zadanie przez określenie najpierw naszego stanowiska po- mamy usta,~ę .0 wyborz~ P.rezydenta, a sami tej konstytucji przeszedł do po- cze w Polsce i obowiązują prawa niedelitycznego, które prowadzi w konklu- ·ob. poseł mowi 0 zupełme mnych spra- rządku dziennego. "'olę jasne, uczciwe mokratyczne. Muszę powiedzieć, że my
poslawienie kwestii w oświadczeniu, jako PSL-owcy skutki tych niedemozji do zaję~fa .stanowiska przy ustawie wach.
Pos. Mikołajczyk • .Już kończę i prze- że coś nie obowiązuje, aniżeli powały- kratycznych ustaw sanacyjnych, a w
konstytucyJneJ.
Jeszcze bowiem w paździemiku 1946. chodzę do ·ustawy. Klub PSL w tym wanie się w przepisach prawnych na &zczególności ustawy o zgromadzeniach
odczuliśmy dotkliwie na swojej skórze
l'. w uch~wałach naszej Rady Na,czelnej
w czasie wyborów. Trzeba sobie ·jedwyrnziliśmy . obawę, że wybory prze~
nak jasno i wyraźnie powiedzieć - nie .
prqwadzone z pogwałc:eniem ich swomoże trwać permanentny okr.es rewo„
body i czystości pogłębią napięcie palilucji prawnej. Trzeba zacząe od porządtyczne i mogą wtrącić nasz kraj "" nieRZĄDU nego opracowania zasad prawnych, ·
,
USTĄP
opisany chaos.
które mają obowiązywać. Gzy to znaDlatego też olues życia tego Sejmu
czy, że chcemy wyrzuci I ze słownik.a .
powinien być jak najkrótszy.
Na skutek uchwały Rady Naczelnej \ administracji dr \Xlł. Kiernik i minister te słowa „praw demokratynych RzeJeżeli mimo wszystko, co się siało,
powziętej dn. 2-go lutego r. b„ oświaty Czesław Wycech zgłosili w czypospolitej". 'Vidzę, że koledzy od ·'
PSL,
ławach,
tych
na
dzisiaj
tu
zasicdliśmy
razu powiedzą - „acha roztimiemy,
T
. .
.
.
1
.
· . . .
.
to dlatego' Z. e·.
1
wczoraJszym ust~w1eme z ymw1ceprem1er i muuster ro1mel wa i re- / 'n1u
o niedemokratyczne prawa''.
chodzi
silą,
tą
wcale
1. Nie czuJ· emy się tu
1
~ ' cli
· 1 Jez
·
minister czasoweg@ Rządu Jedności Narodo •::cJ· . N'ie cI10 d z1· o t o. uwazam,
ze
która w liczbie 28 posłów weszła na lę form roln,\,· ch St. MikołaJ'czyk,
istnie'ją w Polsce prawa niedemokratysalę, ' ale siłą tych wszystkich, którzy
czne, trzeba je zmienić, a są napewno· ·· ·
nam :zaufali, mimo wiadomych metod
takie, mimo to, że muszę przyznać, że
glosy nam oddali, którzy swą postawą,
pod tym względem w ustawodawstwie
Gło'
wiarą, praworządnością_ moralnie
prawnym wiele za.stało zrobione przez
•
łF·-: :.J
.
zwyciężyli„
ministra sprawiedliwości. Moim zda- · ·.
3. Jestesmy stronmctwem panstwoniem trzeba powiedzieć krótko:. Prezy- · ·
ł
wo-twórczym - zarówno z tradycji,
dent Rzeczypospqlitej jest obowiązany Z
programu i ideologii. Wierzymy, że żyświęcie przestrzegać wszystkich praw
łk
•
cie nawet -w okresach tymczasowości
Rzeczypospolitej, a jeżeli są prawa nie- ..
nie znosi pustki prawnej.
demokratyczne, należy je najpierw
Nawet w;tym okresie radą swą, kryzmienić.
"
słt1i·
konkretnych
w
a
tyką rzeczow11,
Komenda Główna Batalionów walce o wolną, demokratyczną i niepodByła
'Ł
Przy pewnej płynności prawnej istcznych wypadkach, i czynnym popar- Chłopskich przyłącza się do prośby skie. ległą Polskę Jączy nas wszystkich żołnieniejącej w Polsce i przy zdalno~ciach
ciem na tej sali, br,dziemy okrl..'ślać nainterpretacyjnych stwarza to niesłytowanej przez grupę b. wyższych ofiee- rzy Polski Podziemnej.
sze-' stanowisko, zdążające do: .
(-) · Niećko Józef, (-) Kamiński chane niebezpieczeństwo utrzymahia
a-) pełnej realizacji i <lo lrn11czenia -re·- rów Armii Ludowej do Prezydenta Bieform . społecznych i gospodarczych, zgo.- ruta o zlagódzenie wymiaru kary dla b. Franciszek, (-) Banach Kazimierz, (-) tylko parawanu prawnego przy trwa·
dliych z ideologią 1 programem stron- dowódców i żołnierzy A.. K. skazanych w K oter Stanisław, (-) Araszlciewicz Sta· łym istnieniu nieuregulowanych sto- ·
nislaw, (-.,-) Maniakówn.a Maria, (-) sunków między rządzącymi i rządzonynietwa oraz przehudO\vy i zagospoda- procesie Rz~peckiego.
mi. Dlatego też kończ ąc, chciałh vm oro\vania kraju, (poseł ob. La'nger. -To
Przyjmujemy z glębo.1.;im zadowoJe. Jagiełło Stanisław, (-) Szczawińsl~a Ma- świadczyć w imieniu klubu· ·posclskiereferat politvczny. Gł os: To nie odnosi
go PSL, że będziemy głosowali przesię -1.v.cale ac{ ustawy o wyborze Preży- rriem, iż mimo . różnice polityczne, &tara ria.
tej :ustawie. · ·
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składaiąc !pn.wozd~nle

Minister Bevin
rozmów :i.nglo-egipskieh
Ibytych

na biura Rzeźni Miejskiej w Krakowie. · B"vinem . a Sidky Paszą, rząd an!łielski jakbv
Wszyscy oskarżeni działali przy pomo-1 zgodził się na żądania e~ipskie lecz sprawa
cy pistolet{l\V i granatów. \Vedług aktu .tanęla n'.'- martwy~ P.unkc1e gdy dCJszło do roz. patrywan1a zagadniema Suda.nu.mi·dzy Bevinem
I
a , · . i· ·
·
·k· .: ·.
Prowadzone obecnie rnzmowy
OS a 1 zeDlcl nie 0.,,1 ani cza l się c O m<>Id.ers~w Ol'•f\Z ra~~tnków: klóre pozwo- a Nokra.szy Pas.zą t~kże nie dały "pozytywnych
hły nn urząllz1c solHe wygodne ży- rezt~l.tatow, .P.omew~z oba.i mę~ow1~ stan~ nie
de, starali s1ę ro\.\·uież l"OZ\\.llH!C dzia- I mo_gh znalezc wspolnego Języka w sprawie te·
~oz samego Suodanu.
.
.
,, I
· s
· wł ą.:zema
ta.1nosc
t ywersyjno-po
, uda, a ·-gra- · Nokra·>Z y p asza doma 5"ał się
. . 1ilyczuą,
.
b1ezom swym starali się nadac podkład nu do królestwa el!ipskiego, na ca nie chciał
Anl!licy w swoich żądaniach
przystać Bevin.
id0owy.
wysunęli jakoby koncepcję, utwor.tcr,ia K,rn1i~ji
Trzech, składającej się z przeds!;"' iciela WielZERWANIE ROKOW.~Ń
kiej Brytanii, Egiptu i Sudanu, ktura by przez
ANGLO-EGIPSl\ICH
dwadzieści;i lal &prawowała rządy nad Sudanem
Prowadzone pomiędzy rządami Anglii i Egip- przygotowując ludność Sudanu do życia aulo:
lu rozmowy w sprawie traktatu z roku 1936, nomicznego lub całkowitej niepodległości.
Motywując rn·ój negatywny sto~unek w ~pra
7-0~taly zerwane. Powyższe o•wiadczenie złożyli
;„ i Nt.krassy Pa- wie przyłączenia Sudanu do Egiptu, Anl!licy
minister Bevin w T . : i jako powód podali panujące rozbieżności w o'Za w Parlaml!ncie Egipskim.
.ie traktatu anglo· pinii Sudańczyków. Twierdzą oni, iż społeczeńPierw~z11 rozmow1 w ' •
ei;!ipskiego miały miejsce w poc1. ą!ku zes1leJ!o ;;two sudańskie jest zupełnie biern" politycznie,
rr ku, kiedy lo szef rządu el!ipskiego Sidky Pa- a .z dwóch partii pplitycznych nie mających
sza zwrócił !'ię do rządu an!:(i<>J-H „... o - : '1: - >pecjalnego , wp.ływu na le ma,y, jedna jest za
niem, rewi>.ji -traktatu zawartego w 1936 roku. przyłączeniem Sudanu do E!!iptu, czemu kateRząd e.l!ipski żądał całkowitej •utpoci1,,:ro. ci gorycznie sprzeciw.ia <ię dr.uJ!a partia.
Wobec nieprzyjęci~ prze:r. obie n.ioteresowaora;r. wycofania wojsk angielskich, znajdujących
1ię na f~rylorinm ei!ipskim.
1 ne .•trony wysuniętych propozycji, rokowania
W przeprow„dzonych wtedy rozm°lw'!!ch miP,d7.y 7.oslały zerwane.

REPATRIANCI Z INDII,
TANGANIKI I LIBANU

I

Niedawno przybył do Dziedzic tran~port Polaków ze środkowego i Bliskiego Wschodu. Z Libanu przybyło
84 osoby. Ogółem w Libanie jest 4500
Polaków. Początkowo było ich lam
rnniej, ale z końcem 1945 r. liczba ta
gdy znaczna ilość Polaków
wzrosła,
przeniosła się z Teheranu do Beirutu.
Powstał tam Polski Komitet Obywatelski Je<lności Narodowej, który objęła
UNHHA. W Indiach uruchomiono początkowo w 1942 r. ze składek tamteisz~j ludności ośrodek dla !500 dzieci po'1sk1ch przyb;ylyc:h z ZSRR w .Tamnagar
na iachodnun wybrzeżu Indii. Niedłu
go potem powstał punkt przejściowy w
Karachi, a następnie osiedle dla Polaków ~, Valivade. Przez Karachi przeszło ogolem około 20000 Polaków z cze~o 1500 wyjechało do Meksyku 13000
do Afryki, a reszta pozost~ła w
Indiach. Polacy zamieszkują lam domy bamhusowe pokryte dachówką.
Każda rodzina składająca się z 3 - ·4
osób posiada dwa pokoje i kuchnię.
Mieszkania le są bezpla lue.
Do sierpnia ub. r. Polacy w Irnliach
utrzyi~1ywa!1i byli przez rzi}d angielski
za posredrncl wem ru!du indyjskiego.
Ich syluac·ja materialna pogorszyła się . Odp. J_. Pr.zez pierwsze cztery tygod- w ciągu Jata. l\Iiarą zaś przyf!otowyw~ gdy nad nimi objęta opiekę UNRRA. rne nalezy ~1elę paś.ć pełnym mlekiem. nia ilości lodu na lalo jest ilo~ć produk~
W Yaliva<l~ zn~:iduje .się zakład wy- J ~~l;k~ P?"''?I~? hyc. pod~ne zaraz po f'yjna mleka w gospodarl'twie licząc 1
. litr mleka na 1 kg lodu.
chowawczy 1111. Sikorskiego w którym ') ~lo.1ernu ~ak, h) me os~) glo..
Odp. 4•.Jeż.eli chodzi o jare żyta nie
Chłodne ~ułeko p~woduje Il c~el~t b~eprzebywa 600 dzieci. Prowadzoue są
cztery szkoły powszechne, dwa gimna- gru~kę. ~ 011 ~7:ącą się c~ęsto smiercią. sł anowi ono specjalnej odmiany, moż
zja, szkoła kupiecka i rzemieślnicza. Na.Jlepi_eJ P 01 ~ z. ,naczyn ..metalowycl~, na je wychodować z żyta ozimego i
W Bombaju wydwd.t.i pismo dla · Po- ~~lorycli cz:ysto~c _łalwieJ. utrzymac. nao<łwrót. Dobre wyniki daje jare
laków „Polak w Indiach". Prawdziw~! lrzeba. pamiętac,. ze. z~n~ec7:yszczone wychodowane z Pelkuskiego ozimego.
plagą dla Po.laków jest malaria. Zaled- nac~ym~ powod1;tJe rowmez biegunkę. Krzyce święloja11ską sieje się w czerwO~p· 2· śro~k.iem <~obry.m do d~zyn- en. Do krzyc należy żyto kampai1skie
wie jednostki zdołały się od niej uchronić. \V Afryce skupili się Polacy głów- f~kCJl szkl~rni Jest c.ianofu.m. Uzyw~ i szwedzkie, żyta te są mało wymaganie na wschodnich koloniach anaiel- się go. tak.ze do gazow:in.ia n~szyc , 1 jące, o krótkim okresie wegetacji.
skich, w Tanganice jest ich 5000. ·wŚród wszelkich rnn)'.ch szkodnąrnw c1eplarn:
przemarzni~ le
W gospodarstwie:
Od P·. 3. V{ azną rzeczą Jest. zmaga~ynich znaj duje się wielu nauczycieli i
lekarzy. Zorganizowano tam liceum i n.owame lodu w gosp~darstw1c; Um~a ziemniaki i buraki skarmiać trzoda
gimnazjum ogólnokształcące, szkoły się p:zez t.o ~~rat letmą por~. Zapytu.1e chlewną lub' bydłem. (krowom cielny1~
Pan ]aką ilosc pr~ygol?wac lodu na lepiej nie dawać). Ciąć wierzbę koszypows;;echne i zawodowe.
lato. Do schłorlzema l htl'a mleka po- karską, przygotować sadzonki. Zaklllt. . 'l .l p
Zor·gani·z0,. •ani·
1 ·
1
·1
· ·
kt
l · ·
d
,, I et , 1anspo1
„ . o - trze IJa 1 k·g l oc1u. c·:rospo d ars t wo pro u- rac ui.spe · y. w~ siewac w nic 1 s::iłalę.
D· ··V u·t uo
ski nie poszło
11
kiero,rnikó"· 1~1 ~'~, r~~~ ~~ spai~~~~~~ y kujące ~O l~trów .mleka._ zużyje 20. lq~ r~odkiewkę. karotę, pietruszkę. hll<1lodu dz1en111e. Licząc 1.JO dm lclmch, hory, kapustę, selery, pory. \V piwnin·
transporl 600 g !b ykl · . y
. Rzymu w ciąg~si tlni. oiy przybył z gospodarstwo zużyje ponad 3 ma lodu I przejrzeć i sprawdzić georginie (dalie .i.
0

Porady gospodarcze

„UGA W ALKI Z BOLSZEWIZMEM·'
PRZED SĄDEM
Dnia 28 stycznia przed Rejonnwym
Sądem 'Yojskowym w Krakowie rozpoczęła się rozprawa przeciwko 14
bandy rabuukowo-dy'''erczłonkom
syjnej działającej na terenię wojew.
krakowskiego. Jest to oddział nielegalnej organizacji NSZ noszący nazwę
„Ligi walki z bolszewizmem". Przed
sądem sianą Stanisław Plak, student
prawa UJ, Celestyn ~agieć uczril liceum rybackiego, .lerzy \Vacyk student Polilec1miki, Adam l\Ieus student
lJJ, Lu<l\\·ik Talaruch fryzjer, Edward
Surówka robotnik, Stauislaw Szuro
student UJ, Władysław Galos wulkanizator, Stefan Babiuch ekspedient,
TaStanisław Fuczek kinomechanik,
deusz Kopystyński szofer, Staniśław
Laski tapicer, Zofia Drabik krawcowa.
Studenci oskarżeni są o usilowanię
zabójstwa na osobach - funkcjonariuszy UB oraz dokonania szeregu rabunków: na urzędniczkę l\Ialop. Spółki
Handlowej, l< tórej zrabowali 245000 zł.,
na garaże skąd chcieli W)'lJl'O\.VadziĆ
mochód, na sołtysa gromady Frywał<l,
któremu pragnęli odebrać broń posiadaną legalnie. Za rzuca się im również
dokonanie wielu innych rabunków w
celu osiągnięcia wicJ;:szych sum pienię
dz~· np. na hiui·a P:u1slw. Fabryki Cykorii, na i11 ka sen lów „Spolelll". na biura Spółdzielni Kredytowej w Krakowie,
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Czg w1ec1e ze ...
1. Czy w1eci11. ze Ameryka w roku bietącym
wybuduje 2.700.000 mieazkań Same zakłady
Fullera produkują 250 tys. domów trzy-pokojowych. Cena domu wynosi 500 dolarów.
Czy wiecie, że Brazylia, któr<?j ob~zcr wynosi 8.500.0000 km kw. posiada mniejuą sieć kolejową od Polski.
Czy wiecie, że wojska amerykańskie i angielskie wycofane będą z Włoch w 90 dni od .:hwiJi ratyfikowania traktatu pokojoweiio. którel!o
podpisanie na•ląpi 10 lutego w Paryżu.
Czy wfacie, ż2 Polska produkuje 10 milinnów
metrów kw. szkła płaskiego. Hut szklanych liczymy obecnie 69.
Czy wiecie, ie W. Brytanii l!rO?i brak kartofli, Ameryka 7.a~ ma nadmiar w wysokości 20
milionów buszli.
Czy wiecie, że Niemcy zniszczyli i spalili cał
kowicie lub częściowo w Zw. Rad.'.:,.ckim 1.710
miast, około 70 \y1. wsi, 6 milionó" budynków
mieszkalnych, pcirnstawiając 25 milionów ludzi
bez dachu nad głową.
Czy wiecie, że w procentowym ttdziale poszcze!!ólnych bran7. w produkcji P11em Pol~ki
na rok 1946 na pierwszym miejscu je~t włó
kiennictwo, potem węgiel, hunictwo meta Iowy,
·
chemiczny i inne.

Czy wiecie. że w Ameryce fest 80 m1lionó"
sztuk hydia. Na paszę zuży va się do 14 milionów ton tyla rocznie.
Czy wi•cie. że '" Ameryce wn.z z rodzinarni
bezrobocie osiągnęło cyfrę ponad 15 milionów
osób.
Cz)' wiecie, że wojska norweskie rozpoczęły
okupację części Niemiec w strefie brytyjskiej .
Czy wiuie, że w ramach planu 3 letniego bę
dzi<> wybudowana linia wysokict!o 1.apięcia 220
kV. pomiędzy $\ąskiem a Gdynią.
Czy wiecie, że Ameqkanie w l.itnictwie ttiywają aparatu P. P. I. (Piane Po~ition Indi::<l'lr)
który służy do mierzenia odległo<~1 samololó\\
nieprzyjacielskich.
Czy wii>d<>, że w roku bietącym Polska we7.mi2 udział w targach międzynarodohych ,;, Pradze czeskiej 14-23 marca, w Bul11~rii w kwietniu, w Brukseli (26 kwietni~ - l1 maja), w
Sztokholmie 23 sierpnia do 7 wrześr.ia i w Mediolanie.
Czy wiecie, że w Nowym Jorku odbęd7.ie si~
~wiatowa konferencja handlu, na której zostaną
ustalone za~ady handlu świo.towego
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Kołodziejowa i S-ka
W ars z a w a, ulica Bracka 22
napneciw B r a.: i J a b l lc o w s Ir. i c h

z ed-

rzeczą godną pożałowania, iż rząd bryt-yjski mu•
siał pertraktować z rząden1 rel?rezenlującyro
mniejszość. Gdyby ·my pertraktowali z rządem

egipskim bardziej reprezentatywnym i gdyby
można było uniknąć wpływu politycznego partii
el!ipskich na rokowania, być może rozmowy do··
prowadziłyby do zakończenia . Tymczasem, bę
dzieiny się trzymali traktatu 1936 roku".
Traktat anglo-egipski z roku 1936 przewidu·
je, iż Wielka Bryta11ia ma prawo ulrzymywad
na terytorium egipskim bazy i gatuizony wojskowe. Traktat traci swą moc w 1956 roku.
Nokraszy Pasza natomiast oświadczy!, iż wo•
bee zerwania rokowań w sprawie traktatu z.
1936 roku, El( i pt posl an owił wnieść konflikt
t Wielką Brytanią na forum Rady Bezpiecze!istwa ONZ. Wniesiona skarita ma równie;. Clbejmować lcwest!ę Sudanu.
Solidaryzując się z żądaniami wy~unlęlymł
w stosunku do Anglii, Bractwo Muzułmańskie.
w Kairze wydało manifest, w którym wzywa naród e~ipski, aby przygotował się d:i długiej i otwartej walki o niepodległość. Dalej mani{est
mówi, iż obecność choćby jednego żołnierza br'}""
tyjskiel!o w dolinie Nilu, będzie uwatana jali:e
akt nieprzyjazny, skierowany prz2ciwko naro•
dowi eJ!:ipskiemu i żąda zorganizowania w3lki
ludowej przeciwko Wielkiej Brytanii. .

WALKA Z CHOROBAMI
ZAKAtNYMI
W POW. CZĘSTOCHOWSKIM
W pierw•zym okresie po wyzw:ileniu zor~a11izowano na terenie powia lu częstochowskiego
służbę zdrowia, która .mimo ogronu1ie ciężkich
warunków przystąpiła do zwalcz~nia chorób
Powiat częslochowski :tni~zczony
zakaźnych.
nie•
był bilrdzo przez Niemców, pozb~wiouy
7. będnych urządzeń sanitarnych, <przęfu, środ·
ków lokOJnocji oraz wyszkolonegc persoHelu
sanitarnego. Ludności wiejskiej n.i.;hardziej dał
Slilła się ona ł11·
<ię okres wojny we znaki.
pem łatwym szerzących się w zastri.szający
sposób chorób. W tych warunbch powsbła ko•
lumna przeci\\epidemiczna, licząca nled"ie kilka osób. Uzyskała ona przeno5ne lrąpiet: · :...o. 2
komory dezynfekcyjn1:, 5 pulweryzalcrów i nie·
Mini·
wielką iloM środków dezynfekcyjnych
sterslwo Zdrowia przydzi eliło samt.chócl cięża
rowy i sanitarkę, dzięki czemu została rozwią·
zana s.prawa środków lokomoci· Kolumna
przeciwepidemiczna zapobiegła epidemii, pl zy•
czyniła się do wydatnego zmniejszenia się licz·
by wypadków chorób zakaźnych. Nalei:doby,
aby w kaidej Jl:minie pnwslala li.omi<.i„ :rnil'\.r•
na, któr;\ mi~IRby za: zadanie u<lr7 e' wtie od
l!roinych epidemii
POS'l'Ę;PY

AliCJl REWINDYKACYJNEJ
Biuro Re ~·indYkacii i Odszkodo,... ·ań
\Y ojennych prz~: Ceiitraln~ m Urzędzie
Planowania przygolowuje do transportu od~zukane w Kilomi liczne maszyny
i urządzenia fabryk. Są to maszyny
do produkcji fortepianów f-my Richtera. dwie maszyny dfa Pa11sbv. \Vyl wómi Papierów "·arlościo\\·~·ch, 186
ub1·ahiarek dla f-my ,.Pa1·owóz" w \Var.
szawie, 300 obrabiarek dla huty ,.Ostro"·iec", maszyny do liczenia zrabO\vane
w lzhie Rozrachuuko' ej w Rydgoszc~y. Laduje się ró\\·ni<'ż fi() warronów
urz:}dzcil rnfinerii dla Crntralnego Za.
rządu Przemysłu Paliw Płynnych. Na
uk01iczcni11 są prace rewindJkacyjne
dla Pańs Lw owej Fahry ki Broni w H.ae
domiu, dla której nadejdzie 124 wago·
ny maszyn odszukanych w miejscowości Steyer. \V Linzn kmiczy się zała
dunek 90 wagonów urządzeń dla Pań
stwowej Fabryki Związków Azotowych
w l\Iościc-ach. Poza tym znaleziono w
ameryka11skiej strefie okupacyjnej w
~iemczech obrazy Jacka 1\Ialczr,„·skiego, kolekcję taleszy srebrnych oraz
303 miligramy radu.
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„Żałuję, że muHę oznajmić
moje wysiłki nie powiod1y Eię . Jest

powiedział:

wszystkie
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