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Sprawiedliwości
stało się zadość
1V dniu 3 marca 1947 roku przy szc:z:c·l·
nie nabitej sali Najwyższy Trybunał Nara·
dowy oglo1il o godzinie 11 minut 40 historyczny wyrole w ciągnącym sę od szeregu
,
tygodni procesie Fischera.
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STANISŁAW
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16 marca 1947 r.
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JAG:USZ

SOJUSZ POL

KO-CZECHOSŁOWACKI

DZIEJOWĄ KONIECZNOSCIĄ

li wykorzystywać Niemcy, aby nas o· czensłwa mh:dzynar·odowego, co fest
słabiać, dzielić i zwyciężać. Okres cza- wspaniałym celem Organizacji Naro• ,
su od 191& do 1939 roku zamiast słu- dów Zjednoczonych, do której oby•
żyć naszym młodym ~rganiz_m~m dwa kraje należą.
Przyjaźń i ścisła współ·praca między
państwowym dla zespolenia wyslłkow
w celu przygotowania obrony przed Rzeczpospolitą Polską i Republiką
niebezpieczeństwami niemieckiego na- Czeskosłowacką odpowiada najżywot•
jaz:<lu, wykorzystany był przez krótko- niejszym interesom obu krajów i
wz~ocznych polityków w Pradze i przyczyni się w wysokim stopniu
Warszawie do rzucania sobie kłód pod do ich kuliuralnego i gospodarczego
·
nogi, do wzajemnego szkodzenia so- rozwoju.
bie w stosunkach sąsiedzkich i na areW układzie z dnia 10 marca r. b. o:-.
nie międzynarodowej.
się stobydwa państwa zobowiązały
K
. orzyści ,z iego stanu rzeczy wycią- sować za wspólną zgodą wszelki·e do•
gm1li oczywiście Niemcy, którzy ujarz- siępne im środki dla uniemożliwienia
mili najpierw naród czeski i słowacki, każdej nowej groźby agresji ze strn-a w krótkim czasie po tym naród po!- ny Niemiec lub ze strony każdego in•
ski.
Toteż powinniśmy raz na zawsze nego państwa, które połączyłoby ~ię
64~omi~foć sobie, że najmniejsze os!a- z Niemcami bezpośrednio lub we
hienie Czechosłowacji jest osłabieniem wszelki inny sposób. W łym celu będą uczestniczyły w duchu najszczer•
p ols k·i. J ej upa de1c pociągnie nie1.1- szej
współpracy w każdej międzyna•
chronni~ upadek P~ls.ki. I o?wrot!l:e, rodowej akcji, zmierzającej do Ufrzy•
P?zb~wl'eme ._wolnosc1 Polski, po~1ąg- mania pokoju i bezpieczeństwa m~ę
m~ n!e~~ybme z,a. sobą utratę meza- dzynarodowego.
Jeśli .edna ze stron, zawieraJ·Acych
zbrodni jakick dopuścili się oskarżeni u: s~I<?WY skład delegac~1 ~ze~hosło~~c- w1sł?sc1 I wolnoscr przez Czechosło1
't
k1e1, wskazywały dobtfme, Jak w1eL<ą waC]ę.
procesie Fischera.
Tym trzecim, na którego korzyść o- układ. zostanie wciągnięta w działa~
wagę przywiązuje naród czeski i sło·
. . .
.
.
„Tak się złozyło, ~e JUZ .podczas okupa· wacki do sojuszu z Polską. Nie mniej· bróci się zawsze osłabienie potęgi jed· nia wojenne z Niemcami, lub jakim„
cp. zapadł wyrok Kierownictwa Walki Cy- sze znaczenie przypisujemy i my zbli· nego czy drugiego państwa sł.owiań- kolwiek innym państwem, które po„
skiego, będą Niemcy, bez względu na łączyłoby się z Niemcami, druga str~
wilnej oo Fischera. Niestety mimo próby żeniu z. Czechosłowacją.
na udzieli jej niezwłocznie swej po•
I słusznie. Sojusz bowiem polsko- ich ustrój i barwę ochronną.
wykonania ga Fischer uniknql wówczas
Sojusz polsko-cz·eskosłpwacki, który mocy wojskowej oraz wszelkiej innej
jest • konietznoscią
śmierci. Obecnie dosięgła go ręka sprawiP. C'Zec~osłowć!cki
.
dliwości i na mocy wyroku Najwyższego d!ieJową, Jest • zasadmc~~m . warun- stał się faktem doko.nanym po podpi- pomocy.
Trybunału Narodowego kat Warszawy kie!,B z~chowama wolnosc1, ~epodle· saniu w dniu 10 marca r. b. w War- I Układ polsko-czeskosłowacki zawar•
gł~~d I • s~obodnef!o · rozwoJU. obu, szawie układu o przyjaźni i wzajem- ty jest na lat dwadzieścia. Do układu
u•eipół ze sioymi towarzyszami z wi ł
a s na n&ybardzleJ na zach6d wysuniętych, nej pomocy, wy;rósł z wielowiekowych dołączony jest protokół, z którego wyszubie ·
tradycji sąsiedzkiej przyjaźni, słowiań- mka, że wszystkie sprawy, hi;:dące w
narodów słowiańskich.
mcy.
Ni·e trzeba się zatem długo rozwo- skiego braterstwa, pokrewieństwa, zawieszeniu między Polską i Czecho·
' Sprawiedliwości mus(się stawać zadość.
Parę dni temu rozpoczął się proces dru· dztć nad jego znaczeniem. O jego dn- kultury i języka oraz ogromu do- 'Słowacją, będą rozstrzygnięte na pod„
giega nie mniejszego zbrodniarza niemiec· niosłości i wadze mówią dzieje, które świadczeń, jakie wyniosły oba naro- stawie wzajemnej zgody nie późn~ej,
niż w ciągu dw,pch lat, licząc -0-d dnia
kiego, Hessa, osławionego kata Oświęci- wykazały, że ilekroć oba nasze naro- dy z sąsiedztwa z Niemcami.
U podstaw układu Polski z Czecho- podpisania układu o przyjaźni i wza•
mia. Mamy całkowite przekonanie. że spot dy były skłócone i zwaśnione, stawaka go ten sam los co i Fischera, cv i ly się łatwym łupem żądneg<'> za.borów słowacką R·epubliką tkwi wspólne dą· jemnej pomocy. W szczególności od~
i grabieży germańskiego wroga. łk h żen!e obu krajów słowiańskich, za· nosi się fo dó kwestii terytorialnych,
wszystkich zbrodniarzy niemieckich.
·Zespolone w przyjaźni i wysi ac grożonych w swym bycie przez ger• istniejących między obu krajami.
W świetle tych procesów, które ujawnia. umiały nie fylko skutecznie się bronić, ~ańskieg~ wroga, do ~apewnienia so- Mając na uwadze potrzebę moi.li·
wie. ~ajszybszej ?db udowy gospodar„
,
ją nie tylko zbrodniczość poszczególnyr~ ale i odnosić nad wrogiem wspaniałe b1e spok~Jne~o · ro~WOJU._
Niemców, ale i zbrodniczość całego 11arl1- zwycięstwa. Dowodem tego jest Grun• . ~bydw1e ~.dada7ące su: strony ma· czeJ 1 kulturąlneJ, obydwa pańshva
Ją zywot_ny mte;es, ~by zagwara~to- . przystąpią w możliwie najkrótszym
. .,
du niemieckiego jakże tragicznym się sta· wald. .
Wciągu dz1e1ow odległych w cza- wać. sobie bezp1eczenstwo. Wspolna terminie do zawarcia umów służą·
ją próby brania w obronę interesów nic·
'
si~, ~ i stosunk?~o blisk!ch naszet pa: obrona przed napaścią ze strony Nie- cych temu celowi
mieckich.
.zobowi·Aza1y
·
kraJ·e
Obydwa
1 rniec. leży ro.'wnież w interesi_e ufrz.yblędow
wiele
popełmhsmy
m1ęc1,
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·
Bł d t
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·
·
Zb J·odnie niemieckie, które w całej ia·
Pol"·
ę y e umle· mama po OJU powszec nego 1 ezp1e- dniu 10 marca b. r. zape"'ni·ć
ymcy.
ra
po
nasi
1
my
u
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. skrawości wychodzą na światło dzienne u:
Cz~~
względnie
Czechosłowacji
W
kom
przewodach sądowych winny stać się iechom i Słowakom w Polsce w ramach
flynym wskaźnikiem dla obradujących nad
praworządności i na zasadzie wzajemności możliwości rozwoju narodatraktatem z Niemcami, który powinierr
być takim, a y Niemcy nigdy w przyszło· w sprawie 7awieszenia w pn1wach członkowskich wydawców tygodnika wego, politycznego, kulturalnego ,i
gospodarczego (szkoły, sf.owarzysze„Chłopi i Państwo".
ici nie mogły się odrodzić, aby za swe
I nia, spółdzielnie).
Wobec
::.brodnie zapłacili całkowicie, aby ich bul
ukazania się tygodnika „Chłopi i Państwo" pod redakcją .Tózeta i pycha została doszc:ia~tnie wytrzebiona.
dad ma olbrzymie zna·
u
a:warfy
• fa Niećki a wydawanego przez Czesława Wycecha, Jana Domańskierro, Jana
„
n;··m;eccy
zbrodn;ar"'.e
„yscy
Gdy Ws..,
czeme dla pogłębienia i zaciefoienia
. ,0
.„ .
• „
węzłów współpracy i przyjain~ mit:·
atanq ukarani, gdy naród niemiecki zostn- Deca i Jana Dębskiego, którzy ·.to nie ot.rzymali zgody ~rzewidzianej. statudzy Polską i Czechosłowacją.
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nie pozbawiony możliwości odrodzenia tern od NKWPSL na wydawame
~o~adto m~ on specjalną wymowę
uchjednomyślną
NKWPSL
S,tronnktwa,
&ię _wtedy w całej pełni sprawiedliw·J-; moto wybitnie działa na szkodę
temu, ze Zliwarfy zos'. ! „.., dniu
dzięki
wo
k
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liulzlwść
ści stanie się zadość. wtedy
·'-';
rozpocv~ria l~o:- h;·c: :i ·· ii n.
s?owim'islde ' ski c h red?.kfora i wydawców wyiei wymienionego p~sma ara~ -we~~wał ich
1i przed ... wszystl.-im narody
jllśniej i spok'Yjniej spoglądać bedą mogł~, l' do natychmiasoowego .zapl'Zestania tej szkodliwej d~I~ości dla Stronni- która ma na celu .omówieni1: p.udst~·
W?wych ~asad traktatu pokojowego .g
ctwa.
• pTzyszłość.
Nadszedł wreszcie dług.o oczekiwany moment, kiedy wysiłki Polski i CzeSprawied~iw~sci stało się zadosc. Mo<q chosłowacji w celu zawarcia sojuszu
wyroku N~1wyzszego .Trybunału Narodo· Z?S!ały uwieńczone pomyślryym w)-··
_,
wego bestialscy kaci naszego spolecze1i· I' mk1em.
Dla ostatecznego zakończenia roko·
atwa Ludwik Fischer, Józef Meisinger,
Maks Daume zostali skazani na kare wań i podpisania układu o przyjaźni
.imierci przez powieszenie a Ludwik Leis; i wzajemnej pomocy przybyła do
Warszawy w dniu ~ marca r. b. liczRa osiem lat więzienia.
delegacja Rządu Republiki Czena
.
•
.
•
·
Zarowno proces Fischera Jak i zapocz<;t- skosfowackiej
z premierem Klemrnkowany proces w Norymberdze nad zbrod. tern Goftwaldem na czele. W skład de·
m'arzami niemieckimi odsłaniają z całą legacji wchodzili ponadto: minister
b
• k
1as rawościq rutalność metod hitleryzmu, spraw zagranicznych Jan Masaryk,
podporządkowania sobie wszystkich naro- minister obrony - narodowej generał
dów i 1iczynienia z nich niewolnikóiv dfo armii Ludwik Swoboda, minister handlu zagranicznego dr Hubert Ripka,
obywateli Trzeciej Rzesz,•
. minister przemysłu Bohumil Lausz·
Mo~d. ~ Wawr~e'. masowe wynr;;zczenie man, minister komunikacji dr Ivan
!u_~iiosci zyd-fl'wskie1 u' Glietcie wursz-uw· Pietor, minister !echriiki inż. Jan Koskiin, codzienne liczne egzelcucje na uli- pecky, wiceminister spraw zagraniczh warszawy, Palmiry, masowe mordo· nych dr Vlado Clemer.tis i inni wyb Ił·
cac
wanie i zn~canie się w okresie powstania ł ni przedstawiciele armii i władz pań·
• ..
,
popowstąmowym nad ludnością Warsza· stwowych.
wy - oto rejestr ważniejszych tylko , .Zarowno dobór del~gafow, Jak 1 110-
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państwa polskiego,
którzy byli sie..ymi i wiernymi
I
armii a .1sprzymierzeńcami
W poprzednim numerze do- i Odnośnie wypowiedzi min. giełskiej w ciężkich dla meJ
aby eh ;iłach. Dziś Niemców sie od·
chcieliby'my
nosiliśmy o poz.yiywnym u~ Bevinci,
·emcy faktycznie nigdy nie kannia, a żolnierzy-sprzymie
kończeniu rozmów brytyjskofrancu~kich w sprawie podpi- „podnieśli gl:owy". iesteiy, nie rz.eńców trzyma się dalej w
sania obustronnego trakłafu. można si~ tego spodzie 1ać po iych obozach, w których trzyJak zapowiedział min. Bevin, dzisiejszym postępowaniu An~ mali .ich Ni~mc)'.'. <;>by napraw- j z przyzwoitej, ustosunkowu-! je nad~l komendantem obozu
podpi(ł'2nie traktatu francusko~ glików w stosunku do Niem~ dę mgdy wr~c eJ r.ię to me po- nej rodziny niemieckiej. W do- w 05więcimiu. „Praca" jego
1
brytyjskiego nastąpiło w dniu ców, których traktuje si~ lr.- wfórzyło.
mu Ludendorff a poznał Him- daje wyjątkowo pożądane dla
4 marca w porcie francutkim piej, ale to o wiele lepiej, niż
młera i w dwa lafa potem (1924 reżimu hit!erowskiego wyniki.
1
Dunkierce.
.
.
r.) brał udział w mordzie kap~
Na1wyz.szy_ Tryhu~~ł. Na:o·
turowym za co został skazany
owe wałki w Palestynie
Trakłat Z05~a podpisany .ze
na 10 lat więzienia, które by- dowy wezwał. 50 sw~adkow
strony francuskiej przez min.
najmniej nie zabiło w nim na rozi;irawę. Liczby ś~1adków
odnio15
zaś
osób,
13
zginęło
odpręż~okres~~
spraw zngranicznych ~idauli . P~ p~wnym
zbrodniczych instynktów. Pn zagranicznych dotąd me usta•
i ambasadora francuskiego w ma t ciszy w yłuaąr palesłyn- · sło rany.
Władze brytyjskie w celu odzyskaniu wolności specjali- łono. Jako rzeczo~nawcy ~o
Londynie, Mausig\i. Ze sh"ony skiej, do:.zło ostatnio do n.1brytyjskiej podpisy pod trakta- wych, krwawych incydentów, , stłumienia ruchu łerrorystycz~ zował się w kwestii obozów ~tan.ą przesłucham: lekar~,. mtern złożyli min. Bevin i amba- wywołanych akcją terrory- nego ogłosiły w Jerozolimie, koncentracyjnych. w r.zePio- ~ymer, g~o.graf, ~r~.eds~aw1c1ele
sador angielski w Paryżu Duff stycznej organizacji żydow- Tel Avivie i innych miejscow)~ śle katowskim nabywa prakty·· Zy?owsk1eJ Kom1s11 H1storyczściach Pale tyny stan wojenny. ki w Dachau i Sachsenchausen neJ.
skiej.
Cooper.
Jest to pierwszy w Polsce
Terroryści żydowscy z sytu- W zwią;Z~u z tym zo.stał wy- jeszcze przed 1939 r. Oświęcim
Przy podpisaniu traktatu wv
acji wyczekującej, przes?li do dany ofiqalny komunikat rzą staje się szczytem jego kariery. proces o zasięgu międzynaro
głosili przemówienia obaj
nisfrowie spraw zagranicznych, ataku przeciwko wojskom bry- ~owy, opubI:kowany. w_ trze.:h W roku 1943 zostaje mianowa- dowym. Opracowany ści~le
jeko przedstawiciele państw tyjskim, · dokonując zamachu Językach, k~ory móv~1, ~~ rząd ny przez Himmlera pełnomoc· plan przewiduje zakończenie
zawierających sojusz. Min. Bi· b~mhowego n? ~asyno oficer· osirzeg~ł ~1elokrotme, 1z kon- nikiem dla spraw likwidacJt procesu w dniu 3 kwietnia
!.ynuov.0ame Z?1machó~ prze.z żydów. Równocześnie poz.osła- 1941 r.
dault podlueślił symboliczny sk1e w Jerozohm1e.
charakter miejsca w którym Dokonali oni zamachu prze- i~rroIJ'"fów zydowski_ch, pc.-...
,
podpiBano traktat, mówiąc, iż brani za policjantów brytyr- c;ągntie za sobą powazne na51
Wiadomości
.
akt podpisania ma mieisce skich, którzy ciężarówką woj- \Vs wa. . .
?Zysrie m;t~tu~1e dr~ą dc:·
wśród ruin tej samej Dunkier· skową przed9rli się przez kor·
ki, z której Anglia i Francja w don policyjny, strzegący ka~y- wbe_ 1t sąh Y na eieme . zie c POMOC POLONII AMERYKAŃSKIEJ I sl[)Z)'żenie oraz 500 zł. zas:.łku. N.e
posiadający odz.ieży otrzymują ubra·
•
DLA KRAJU.
s1anem WOJennyn~
o Je yc
k
·
t
ID
. . nia i bieliznę. Wyjeżdżającym wolao
,
.
W k ·"
k · t
·' b ,
1940 roku, musiały czasowo u- na, Y nas ępme przez o "a
Pcloma. Ame~yk~nska rozum1;iJąc korzystać z noclegu w PUR-ze.
k .
siąpić prze. wadze niemieck~ej., Wi'Zllcić walizki Z materiałem d~1\ ~r zam nbę
Amnestiowani 1>ra!(nący pracować
wnętrza ej ~- WI 1 mogą .Y zam n!e..e do.brz·~ niedolę 1 medo.:tatek :iasz~.~u
do
„Podpisując traktat - powie~ wybuchowym
dział Bidault - J'ednoczymt• /gmachu. Po dokonaniu zama- b_~nl~i, prz~rwa!1 1 t; 1 omumka.- :o:cisizczonego przez wo)nę kraJu śP'le- e'lderowywani są do Urzędów Zatrud·
szy swojej Ojczyźnie z. pomocą. Wy- ru.· -;a,
k
" h
1
„~
"
"
,
• c u , uci·e aJ'Acy
· lk"·1m1.
· wraz z naszymi· wie
plywa to z prawdziwie sz.czerych ch~· d,
· h1 pocziO""'e•
" o- CJI_"~ ~e}efon1czneJ
„ terroryś~1·
s-1ę
501·usznikami - Stanami Z1"ed- strzeliwali się z broni maszy- w„.rzymam~ ruc u P?Jaz ow ci wobec rodaków i z ogromnego przy•
UJAWNIANIE SIĘ PODZIEMIA
konnych 1 mechanicznych. wiązania do ziem polskich. Pomoc
. nowej
t
. . ZSRR
POSTĘPUJE NADAL.
Mieszkańcy mają podlegać do- Rady Polomi. Amery-kańr.kiej zo•t.•ła
h . .
.
. k:
h oraz ymi
noczonYl'.1 1 i
ext dn.ia 22 do :;:s luteigo w wojenar?da1!11,, któryc czasem o- , .1 tL ze w mnyc . m1e1scowo~ raźnym sądom wojskowym. 1rozcią~nięta na wszystke wojewód~kresla SH~ Jako małe .narody. O ~ciach ~oszło d~ kr~xa-w-yc~ Rozporządzenie powyższe we- twa, ?,iemal nad .c~ą. Polską. Ak~111 wództwie bta>łostockim ujawniło u~
. d . ł I Polonn Amerykam·kleJ ma charakt":r 32 człccr1ków WiN-u, 2 NZW, 1 .NSZ.
. .
ł
narodach łych pam1etamy w starć między WOJSkamI brytvrPo z~łoszeniu ~ę do władz bezpie·
skimi z członkami organiza~}i ~z 0 w zycie w pome zia eA doraźny ~ dopo~aga do p~nies'. enia
dniu dzisiejszym". '
na właściwy poz>0m wszysLhch orgii- czeństwa ujawnlerui złożyli: 7 auto·
.
:J marca br.
t _ h
ł
.
.
.
Jak donoszą korespondeilci, ni.z.a.ej~ dobroczynnych .w Pekce •. k!c;· matów, 4 karabiny, 2 granaty, 2 p:•
,
Mu~. ~evm w swo~m prze- errorys.~cznyc · .
Ha1f1e 6 uzbroJOnycn ludz~ ulice dzielnic objętych stanem re dztahły przed wo1ną, a ktoryc11 ~to'.ety, 1 RK.!'1 i maszynę do pisa·
mów1emu przyznał, ze między
znajduje s:ę
t · pr~ca słu:zy do odbud:nvy wewn~ln- nia. Wśród ujawni-0nych
ł ·
. ·
obu kra1· ami były nieoorozu• obezwładni.Io warte• podow;)~· '! WOJt'!nnym
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BEZROBOTNYCH.
Prokurator Cyprian informu- szych braci ko.chających szczene
cie, zostaną szy ko uzupełmu· lu z nich zostało zgładzonych
Na tel'\enie calej Polski d~1ała ob11ne trakta,tem cz!e.rech mo: w komorach gazowych. Na je, że po wymordowaniu wspólną naszą matkę - PoJ&kę.
cn;·e 14 Urzędów Zatrudnienia, li.czą·
carsfw,. kt~)l"Y. okresh_ . warun~~ proces . Hoessa spodziewany wszystkich żydów w Oświęcir~z.br·.orenrn 1 dem1htaryzac;1 jest więc przyjazd obserwato- miu Niemcy mieli tę samą ak· AMNESTIONOWANI WIĘżNIOWIE cych 49 ocLdzi:.łów i 25-0 instytucji za·
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Nien:ie~ oraz ~11 e! 0,?Y wprowa· rów państw zainteresowanych, cję zastosować do Polaków W prizeciągu najbliższych 2-3 ty- samorządowe. Urzędy Zatrudnimia w
świadków z zagranicy i kore- nie zdążyli na szczęście wykodzema ich w zycie ·
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W toku śledztwa ustalono, że Wło· I Wkrótce został dowódcą i organizauzimicrz Morajko, uczeń gimnazjalny 1 torem osobnego oddziału. Dokonywa!
ze Szczyrca, p!> rozmowie z kolegą napadów na organy UB i \Voj ska
••!!!ll'llliilllSl?E'm-n••---amll cwym Kazimierzem Brodzikiem na Polskiego. Rabowa1io broń, magazyn)'
lemat nielegalnej organizacji 10-g) spółdzielni , gotówkQ, towar różnego
kwietnia 1946 roku zbiegł z domu ro- rodzaju. Podczas aresztowania zn:iw
dzicielskiego, udając się wraz z Br:- leziono w posiadaniu bandy duże iloilzikiem
do
miejscowości Gruszów, ści amunicji, broni i granatów. Oskarp b
w w•s
gdzie kwaterował dowódca bandy NSZ fani, jak wykazało śledztwo, zmt:13ili
rze ywający od 25 lutego
1„~alw~"·. Osk'.lrieni. przysię~ą zob'l- dv:óch s1ofcrów~ ~cckosia i Kozi~: br. W Moskwie premier R. P.
W schron~skaó tych mali przeslęp~y Istycznych stał<1 się pastwą indyw1- w1ą.zah s1ę do walki. oręznci ? oba- skiego, do. wozenia
sam?c~odam1 Józef Cyn}nkiewicz oraz min.
przebywać będą do czasu ~")'.dan~ :t I d~aln~j !!.rabieży. W okresie kapitub. Iem~ ?!;:cnego 11stro1u. ~oraiko po 1
prze1 cz.łc:nków mel~gc.Ii:ych _o~dz~ałow na przemysłu Hilary Minc,
orzecz~nia przez sąd, wzgl((::.n1e clo CJl N1cm1ec, podczas 0 gromnego pa- 3-m1es11t.znym. p~zeszkolcnm otrzymał Im1e1sca napadow 1 odwozema. zrabod T
d t .. ł .
cusu odstawienia nieleloiego do z.1- nuiącel;!o wówczas chaosu wiele skla- rangę st. s1erzanta podchorązego. wanych towarów.
prowa ZI I Z prze S aw1pe ami
kładu. W związku z ty:n CCZj>OZil :.J." dów zostało rozgrabione lub zni$ZCZO·
rZ(lQU SOWieckiegO na Czele f.
warruie spraiw przeciw nieletnim prze· ne. Ogromne również straty kultura[Członek organ. podz. agentem Gestapo
generalissimusem Stalinem sze~
kiaz.anc będzie sądom grod•zk'm w ~ie- ne poi;lieśliś my na skutek działań woreg rozmów, tak na tematy
dziłiach Kuratoriów.
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polityczne jak i gospodarcze,
w Londynie delegacja. polska wysu.o zi W
Kręgowym l\· 1naJWY l 111e1szyc
z1ataczy
m:h żądanie, aby Niemcy ;zaµłaci!i dzir i\.amym odbył się proces \vydał ich w ręce gesiapo. D!a dotyczące stosunków polskoBogactwa jezior
ni!m odszkodowania w naturze Zd proY:okatorn i zdrajcy konspi- pozoru znÓ'.'/ aresztowano An- radzieckich.
sti
a ~y pon~ sione
w .dzicd~ inic kultu- 1a c1·i nn terenie Łodzi - Jana tonowicza i zwolniono go po
W przeprowadzonych ro:~ry 1 sztuki.
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m ogą być ujęte w form ie ekwiwal n- Antano,-:.ricza. Oslrn.rzony by! dwu
tygodniach. Nasit:pnie mowach u zgodniono i podpiW roku ubiegłym z jezior Mazur- tów _natury ~ospo2a.rczej, icdyliie
!Ównoc~eśnie age!'tem ęestapo Niemcy zuopairzyli go w pa- Sano wiele spraw o wielkim
skich złowiono 1.309.762 kg ryb rói- fornue cbnwalcnlow o ch1rakterze 1 członkiem podz1emneJ PPR, p!ery stwierdzające pobyt je- znnczeniu gospodarczo - poiine~o .;a\uuku, z czego 80 ton ryb za- kulturalnym, arty~tycznym 1 ~allkc- l-tóra zawdziecza mu dW\l go w Oświęciu, by nadal mógl tycznym dla Polski. Międl':y in~
stalo "skonS\llllowanych przez lud:not~ wym. Poza tym winny one byc uzy· l
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woj. olutyńskiej\o. w poszczcg?I- skane w tej liczbie i jakości, by po- WYl,>a l masowyc . a_resvo- pozostać ie agentem. o po· nym1 uzys ·a iśmy pożyczkę w
nych mie5iącach złowiono nas t ępu1;,- zwaliły narodowi polskiem11 odtwo- wan członków v k :v1einiU 1943 wrocie z Niemiec AntonO'l.vicz wysokcści 25 milionów 855 tyc\< ilości ryb: styczeń - 66.638 ki;, rzyć iei!o zniszczogy dorobek kult11· r . Dla uniknięcia podejrze(l swobodnie odgrywał rolę dziu- sięcy dolarów w złocie. Za·
luty - 102 482 kg, marzckc - 111. 5B8 raNlny . .
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Antonowicz .został aresztowa- łaczn PPR.
łai viona została sprawa do·
kt. kwiecień - 72.356 g, mai a1ezy spo ziewa Hę , e zasa y 1e
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112.610 kg, czerwiec _ 72.777 kg, li- b ędą puyj te w całości przez konfe- ny wraz z mnym!.
piec - 130298 kg, sierpień - 150.C.15 rcncję.
1944 r. Anionow1cz na Jedno dzi sk a zał zdrajcę na ka,-„ tym, że dotychczas.owe dcstakt. wrzesień - 185 697 kg, pażdzierz zebrań partii ściągnąws7.y śmierci przez powieszenie.
wy be,dą zmniejszone o p::>ło·
nik - 128.764 kg, listopad - 109.860 Proces
wę. Mamy otrzymać część ta·
ki. grud.zień - 66.017 .kg. Najwię~ ·
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b oru k o 1e1owego
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szc ilości złowionych ryb przypadaią
rycre prze IS oryczne
poznan sk·1m
z pośród ra•
na rybaków .zrzeszonyc~ .w ~półdziel·
Dnia 25 lute)!~ b. r. przed Rejon?·
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. . : dzir.ckiego .'!lieniu zdobycz!leniadi pracy, które skupiaJą s~ę. w Ma· wym Sądem _Woiskowyrn w Kra.kowte
\V .uh. P?hoczu d~l,o~rnno n,t no\.isk,t obCJlllllJąCCgo CCI?nH- go. Uzyskahsmy na warunkach
zunkiej Spółdzielni Rybackiej. Pozól rozpo7zęła się rozprawa przt'CIW ~~ tcrcme WOJ. poznausk1ego no- kę
z
okresu
rzy J1lf,l;JCf10, krcdyiu dos!uwy broni i uzorotym połowy hyły prowadzone pr~e~ os~ay.zonym cz~onkom band.y · ~Salw~ · wych odkryć prehistorycznych. 'i oraz wcxcsnohistoryczncj jam'' ·J·"n · U t I
· i 1· „ k
Centralę Przemysłu Rybnego, L1~ę \T/srod. .oskarzony~h zna1du1ą się : . L
,·
'. .
. .
. ' . .
Ja •. s a on~, ze .or llU! .oMorską oraz spółdzielnię Las. Zao- Włodz1m1erz M.ora1ko, Jaq Pazdan, \\
ągow1e na z1em1 l~buskICJ i odpad.l~o\\ CJ. W.\\ ieraJą,c~J sl~o- l~JOWCJ Katowice - Krakowpatrzcnie rybaków w ko.~eczny s~rzęt J~n _Malykiewicz, Wł.a~ysla~ Maty· odk~·yto s~ercg_ stan?w1~k z
ropy zuźle, zelazne'. ko~{'.~ zw1.e- Przemyśl, zostanie przebudostale się polep5za, istnteją o~~ym•s!y- \k1ew1cz. A~eksander ~leja, .Joze~ La· pok1 kamiennej m. lll. Jedno z r:i:c~ce. Odkryto rowrnez grob wany z szerokołorowedo Ot<
czne horoskopy i;a przyszłosc, ktor(;) syk, Antoni Labuz, .Jozel L!manowka, okresu mezolitycznego i epoki I całopalny kulturv łużyckiej z 11ormolnof
d d ~ 1 I·pozwolą na wywoz wyborowych
Władysław Pokrack1, Antom Rak, Ta.
.
:
. .„
. ~
. ·
o rowy O ma
i
tunków -ryb na teren-y: innych woje- deus:i: Kamski, Tadeusz Piękas, Siani- brązowe]. Odsłomęto tam gro- wczesne] epoki zelazneJ. Zna- Slopada 1947 roku. Uzgodniow6dztw.
sław Widom~~i, Edward Tabor, A~toni I dziska na przesmyku między 1 lezioną w grobie ceramikę prze- no sprawę przekazania Polsce
Drozd,_ Wo1: 1ech ~o~v.ak„ Stanis!a~y ·dwoma Jeziorarni i osadą na wieziono do Muzeum Prehisto- w terminie do dni·
15
Leckos, Manan Kozmmsk1, Dominat '
.
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C\Q ewm y aCyf nO I Jurkowski, Wkdysław Piotrowicz, "!'sp1e z epoki. zclazneJ.
\Vym- rycznc~o w Poznarnu.- Odkryto r: na_le_zneJ nam części nie·
Józef Tafel, J'.'-n Chwalibóg Włady- lnern biadan terenowych prawa- wreszcie w Starym Białczu pod m1cck1e1 floty handlowej. PoDelegaci Ministerstwa Kultury i d'.'-w Rekle~sh ~szyscy. o~ ~ lud~- dzonych przez Instytut Badań Kościanem ułamki naczy11; któ- stanowiono przyśoies.zyć repaSztuki podjęli na terenie Niemiec i m1 młodymi, ktorzy na1mme1 ukon- St
· tn • · Sł · • I · h
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Czechosłowacji poszukiwania zbiorów czyli 7-mio klasowe szkoły powszech·
arozy OSCl
owmns nc
W re a llją O S UUOWJ.S rn na W1C ~ rlaCJę
O O S i tyc osób napolskich i dzieł sztuki, wywiezionych .ne.
·
Chobienicy było odkrycie sta- po Chrystusie.
rodo'.Vości polskiej, która w
t~m przez Niemców. W strefie bry·
wyniku
działa(}
wojennych
tyjskiej odnaleziono liczne archiwa·
- - -- - znalazła się na terytorium
Ha (głównie
z Pomorza)
oraz cały
· 1· p O1Sk q S·1·IWY, Jeze
· · l"I Się
· t a k Stanie
· "
Z'"RR
szereg
dzwonów
kościelnych pod Ram·
rO ze 0 OS Wy m1ę d zy W · B ry t amą
J
•
burgiem. z dzwonów tych 1.100 po·
istnieje wielka sympatia. Nie zakończył min. Marshall.
~ie.wątpliwie wizyta i osiąsiada wartość zabytkową. Wobec truMinistrowie spraw zagra- zapomnimy nigdy wypadków
Min. Marshall w swojej po- gnięcia premiera Cyrankiewidności transportowych nie można spoh W lk h
z
1939
roku,
ani
te!,!o
w
J
aki
dróży zatrzymał si,,. w Paryżu,
.J_·
ć · · d k przyw1°ez1°en1·a 1'ch nicznyc
ie ie
Mocarstw,
~
„
cz.a, przyczyni„ si,,. w duże]·
wo1ewa
Się 1e na
~
„ stosun·
w
najbliższym czasie. Dalsze poszu- opuścili swoje kraje udając sit; sposób Polska walczyła o SWO· gdzie był goszczony przez pre· mierze do zacieśnienia
kiwania w strefie brytyjskiej maj" na na konferencję moskiewską, je prawa podczas wojny. Wal- zydenta Francji, Vincent Au- ków polsko • radzieckich, a co
celu odnalezienie wywiezionych tam której obrady rozpoczną sie. czyliśmy razem, umieraliśmy riola.
najważniejsze, że potwierdzo:i:biorów gdańskich i wielkopolskich, 10 marca br.
razem i wspólnie utrwalimy
Delegac1· a francuska z min.
·
1
·1
,
·
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t
w szczego nosci z ioru waz an ycz·
pokój i zachowamy go dlu Bidault na czele, zatrzymn1a no kraz Jeszcze zc6 odność stanouych z Gołuchowa, mających światoBin. Bevin po podpisaniu świata".
si,,. w prze1'eździe do Moskwv \":is ~ ob.u. rządów w sprawie
Wi\ sławę.
t kt t f
k b t · k"
„
niem1eck1e7.
Uznanie przez
~' Czechosłowacji odnaleziono 36 ra a u. rancus o- ry YJS 1ego
Min. Stanów Zjedn. Marsha11 w Warszawie. Goście zwiedzili oba narody naszeJ· zcchodni·e,·
skrzyń ze zbiorami muzealnymi; na W Dunkierce, udał się wraz z uda1·e si,,. z delegac1·ą · amery- rui11y Staredo Mi"asta Ghe1·1·,
B
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' t • • ć. [!rani cy za ostateczna w przeterenie. ~waru ,na ezio~o k wakg<,>- e egacją w s adzie 150 osób kańską do Moskwy samolo· or_az Placu "Napoleona.
_Mm. dedni·u }!onferencJ·1· ·nloski"e'"nów ~b!orow polskich m. 10 • 0 1e c1~ do Berlina 1 gdzie odbył kon{e- t
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gobehnow z Katedry na Waw.elu, 0 •
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•
~m. r_ze . o o e~ z
me. y
1 al:1. t wraz z czł_onkam_1 d.'!- skiej, nabiera dla
. I
brazy, szkło, ceramikę, kolekcie bro- renqt; z. doradcą pohtycz!1yrn k1 powiedział m. m.: „Ro ko· leg_a~JI z~trzymał. się ch_w1lę -•.v n ego znaczenia.
nas speqa •
ni, zbiór or_yginalnych. rysunków ma• brytyJsk1e~o zarządu .~01sku- wania moskiewskie mają wie!- kosc1ele_ SW. Krzyza, gdzie znarlarzy włoskit;h z XVI .1 dxyu '\ł d wego w Niemczech, Wiliamem kie znaczenie i przyznaje ·fe duje się zamurowane serc ·' -----------~·...... _
Po zawarciu odpowie mego u a u Stranc1iem
ł , · dl t
" b„ F d
k Ch •
'0,
z Francją będą przeprowadzone rów·
•
w asme a ego mogą one yć ry ery a
opma.
nież poszukiwania w strefie francuW piątek 1 marca min. Bevin trudne. W każdym razie ro.z- W niedzielę wszyscy mmi- renumerujcie
skiej; Niestety, akcja rewindy.ka~yjna zat~zymał się ':" Warszawie. mowy moskiewskie powinny strawie bt:dą już w Moskwie,
~~::~e do~~~~~uk:it~ra\~~0 t1:;:~~\;~ ~w1edzał on r~my _naszej stQ· doprowa~zić do porozumienia by w p~niedziałek 10 mar.co
Chłopski SzfQ n
czne~o Polski. Olbrzymia ~owiem hcy, a w ':"yw1ad_z1e _dla Pol- w. sprawi~ zasad traktatu z przystąpić d? tak decyduJq~
część obiektów zabytkowych 1 arty · sk1ego Radia powiedział: „Po- N1emcam1. Będ~ bardw s~czą- cych dla świata obrad.
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15 MARCA 1931 R.
Po wyborach brzeskich w r. 1930
wola chłopów sprawiła, ze zwalczające
siQ dotychczas trzy ludowe stronnictwa:
PSL Wyzwolenie, PSL Piast i Stronnictwo Chłopskie w dniu 15 marca
1931 r. zebrały się razem w Warszawie, aby stworzyć w miejsce trzech
jedną polityczną organizację. Był to
wielki dzie11 w Ruchu Ludowym, mający dnże znaczenie w jego historii. Poza naporem chłopów do zjednoczenia
politycznego wsi polskiej z pośród działaczy ludowych przyczynili się do tego
dzieła: \V. Witos, Dr Kiernik, K Bagiński, Dr Putek (wszyscy więźniowie
brzescy) oraz Jan Dąbski, rezes Str.
Chłopskiego.

Historyczne to zebranie zagaił jako
najstarszy wickiem M. l\Ialinowski, który stwierdził, że „dzic11 dzisiejszy jcsl
dniem historycznym, punktem zwrotnym w dziejacl1 Ruchu Ludowego" i
wyraził przy tym nadzieję, że zjednoczenie będzie trwałym i wiecznym". Nigdy już więcej nie rozejdziemy się, wszystko zrobimy, by zapewnić ludowi należny mu wpływ na losy pai'1stwa i
udział w rządach. Do osi}rnnięcia lego ce
lu P.Olrzeba: 1) idei, 2) zapału i ofiar)'.,

dar

3) pracy wielkiej i wytrwałej, a nadto' mimo trudności, mimo różnic znajdziebraterstwa i miłości".
my to, co nas łączy, tnk, że to co się
Do prezydium zebrania powolnno: dziś dokona będ~i.c <!ohry1~ i tl~va!ym.
W. Witosa, Malinowskiego i Jana Dąb- Program uchwallc się ma3ący JCSl ruskiego.
mą, która nas może zł11czyć wszystkich
. .
.
. . bez zadrażnienia uczuć, ukochaó., KonPo ?Jnęcrn prz:\v~d~i~twa„ uc~z~ehł gres wielki, nakazy życfo. mogą nam poWitos _głosu.
Kic1~iko\\i, kto~y dyktować w przyszłości zmiany. Pap1zedsta~v1ł ~roJel,t ~~p?lnego pr~grn- trzy na nas wieś polska, chłop polski,
mu. Pom.ewa~ nad. PIOJel~te!?(tym 1 sta- musimy wyjść stąd zjednoczeni, zlą
tutem 01gamzacyp1ym odbyły . ~ady czeni na wspólną dolę i niedolę".
Naczelne wszystlnch trzech stromuctw
-..T
•
11 •
w poprzednim dniu, tj. 11 marca, cai-..as~ępme. ·v · ·v itos poddał pod glołodzienną dyskusję, ograniczył się re- S?wame wmo;ek ? . połąc7;en~u str?nfercnt do ogólnych uwag, zaznaczając, mctw! l:chwa.ony JC<lnomyslme, ktory
że samo życie przekreśliło różnice i brzmmł.
rzuciło pomost nacf rozlicznymi prze„Zebrani w dniu 15 marca 1931 r.
paścfanni i dziś na jednym podium za- przedstawiciele trzech Stronnictw fa1siedli: ,V. 'Vitos, l\1. Malinowski i .J. wych, a to PS,L Piasta, Wyzwolenia i
Dąbski. Zbija zarzut, że PSL Pim;t re- Stronnictwa Chłopskiego, stwie1·d-zając,
prezentował bogatego chłopa, przeczy, że dobro Rzeczypospoiltej i dobro lu~
by istniały zasadnicze różnice między du polskiego wymagają zaniechania
slronniclwmni ludowvmi w Polsce. wszelkich walk w obozie ludowym i
„\Yszyscy howicm chc.emy dać chło- skupienia wszystkich sił w obronie <lepom warsztat pracy, podnieść poziom mokracji i najżywotniejszych politycz.
jego bytowania, by egzystencja jego nych i gospodarczych interesów ws i
była na obraz i podobie1i.stwo boże". polskiej postanawiają połączyć trzy
Zarz ucają nam, że łączy nas nienawi ść wy mieni.one stronnictwa w jedno, któdo sanacji . T1ak, istotnie - łączy nas re odtąd jest jedyną niezależną organi.
nienawiść do złego, do zbrodni, a mi- za.cją ludu wiejskiego w Polsce."
lość do prawa, do uczciwości, do obroDokonano dzieła o historycznym
ny godności człowieka. Wierzymy, że znaczeniu.

W.:

D:

'u ,.

Po zako11czeniu wyborów do władz
nac;:elnych zabrał głos Prezes \V. vVitos, a nawit1z11jąc do słów poprzedników, któr1.y slwiculzili, że w dniu tym
stały si~ I'nkty wi elkie o historycrnym
z~rnczcmu, po<~krcślił, że dokonało siQ
ZJ.cd11.orze111e fonnaln?• wtedy r.aś stnme SIQ ono trwał e , mcrozerwaluc, gdy
wy trz)'.ma p~·ó~ę życia, gdy prog1nm
zos tatHe w zyc1e wprowadzony. Po.
nadlo d obitnie zaznaczył: „Idzicnw na
wiellu! próbQ, próbę ogniową. Stron·
nichYo, które ma spełnić wielkie zadania, napotk1a na przeszkody i rozliczne
tn~dności. \Vyjdzic zwycięsko z tej
proby! pol~ona trudności, gdy nic wyr~eka]ąc s1~ prz.cszłości swej, ukochu. ·
ma swych I<.l eałow,
kupi pod swym
sztand.arem. cały lud polski, stając siQ
wyrazicielem i rzecznikiem jego pragniei1, nadziei, potrzeb. Masom chodzi o pracę, o przyszłość dla P.a11rn twa i
siebie. Idąc tą drogą, która wiedzie ku
lepszej przyszłości Polski, dojdziemy
do zwycięstwa ludu w Polsce."
Dzień 15 IWH"ca 1931 r. był dniem historyczn ym nic tylko dla Ruchu Ludo.
wcgo, ale i dla Polski.
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Za

tak pytać nawet nie można,
Zagadnienie uprawg
jeszcze nie jesteśmy samowystarczalni w żywności i to stanowi najsłab
chmielu
szy punkt naszej gospodarki. Poza tym
likwidacja odłogów na Ziemiach OdzyPolska należy do jednego z czterech krajów,
granicą trzeba będzie oddać rolnikom skanych, co ze względów gospodar- w których warunki klimatyczne i glebowe po•
chmielów szlachet•
zwalają na produkowanie
na kredyt. Ponadto w kraju istnieje czych i politycznych ma nadzwyczajne nych,
potrzebnych .do warzenia piw jasnych.
możliwość przesunięcia po kilkadziesiąt znaczenie, postępuje w o wiele słah delikatnyc!1, typu pilzneńskiego. Chmiele 11ipra""
tysięcy sztuk inwentarza z Ziem Daw- szym tempie niż to przewidują wytycz- wiane w klimacie kontynentalnym dają szyszki
nych na Ziemie Odzyskane. \Ve<lług da- ne do planu odbudowy gospodarczej. ordynarne, grube i ostre o mniej p;.tyjemnym
arcmacic. Uprawiane w· krajach o ciepłym i wil·
nych Głównego Urzędu Statystycznegu Chybia nie dwie trzecie, a dopiero p-0- gotnym
klimacie są ubogie w żywicę i olejki
na 100 ha uży,ków rolnych w czerwcu łowę ziemi uprawionej będziemy mie- a1omatyczne, a w krajach o klimacie chłodnym
uie dojrzewają.
w 1946 r. przypadnlo na Ziemiach Daw- li w tym roku na Ziemiach Odzysk.
Te okoliczności zmuszały Stany Zjednoczone
źle się u nas pojmuje samoinwestonych 8.3 koni 3 letnich i starych, a na
Ameryki Północnej do. sprowadza.n ia szyszek
Zicmiach Odzyskanych 3.3; hy<lła na wau:c się rolnictwa. Tak, chłop dzięki chmie.ów delibtnych z Polski, Czechvsłowacji,
Ziemiach Dawnych 23.2, a na Odzysk. swym walorom gospodarczym nad po- lub Niemiec, a nawet w latach nadprodukcji
dzi ~prędko dźwiga swe gospodarstwo, chmielu u nich.
- 9.7.
Żadna z kultur rolnych nie d.iznała takich
Byłoby gospodarczo wskaz.nnym ja- jeśli się ma o co zaczepić. Jeśli jednak strat
na skutek ostatniej wojny, jak uprawa
jak to ma chmielu w Polsce. Z obszaru 4.200 ha chmielni•
kiś ułamek tego inwentarza przezna- nie ma tej możliwości czyć dla osadników na Ziemiach Odzy- m:ejsce tam, gdzie rolnictwo reprezen- ków przedwojennych mamy obecnie 195 ha.
skanych, którzy nie mują g::> i nie maj:! tuje tylko odłóg i pus:e obejście, albo Przyczyny, klóre doprowadziły polskie chmiedo takiego stanu są następujące:
go za co kupić. A w takim razie sum zburzona wieś - to liczenie na możli larstwo
Przy przesunięciu granic utraciliśmy aa
przcznaczonych na inwestycje rolnicze wość samoinwestowania się rolnictwa wschodzie i południu przeszło 10% plantacyj,
na Zit>nl.iach Odzysk. brakłoby na same jest błędem: Tam człowiek musi uzy- a na terenach zachodnich nie otrzymaliśmy anl
konie, a gdzie jest inny inwentarz ży- skać j,akieś minimum środków, by hektaora chmielu.
w czasie .Jkupacji dążąc do likwida·
wy, narz~<lz1a rolnicze, zboże siewne mógł zacząć, a środki te może dać tyl- cjiNiemcy
Polski jako konkurenta w światowym eks•
ko pm'tstwo. Jak dotąd daje ono na to porcie chmielu, skasowali wszystkie plantacje
itp.? I
na terenach przyłączonych do Rzeszy, a w ge•
A może to nie są tak ważne potrzeby"?, niedostatecznie.
-

mało

Ależ

gdyż

na rolnictwo

W ostatnich dniach Rada Ministrów
pai1stwowy plan inwestycyjny na 194/ r. Właściwie uchwała ta jest
prujektem ustawy, którą Hząd 1>r.ledło
zy ~ejmowi na najbliższej sesji.
·\\'ectług niej pał1stwo na odbudowę
i rozbl.1dowę rnbryk, kopalni, <lróg itp.
w 1947 r. przeznacza p ... nad 8;:) m.ilia1·dów zł.· W r. 19·1ti przeznaczyło 38 miliardów. Jeśli się zważy tę okoliczność,
że swna ta dotyczyła wtedy tylko 8 m.esięcy a clalej, że ceny i płace wzrosły
oa ubiegłego roku znaczme - nie wydaje się, by w tym roku zanosiło się na
większe tempo inwestowania pa1istwowego. Niewątpliwie w tym rnku wygospo<larujemy większy dochód społec.zuy
niż w ubiegłym, lecz w roku ubiegłym
w większym stopniu korzystaliśmy z
pomocy zagranicznej.
Przyglądając się wydatkom przewidzianym na inwestycje, narzuca się odrazo niewspółmierność wydatków n.1
przemysł i rolnictwo. W roku ubiegłym
na przemysł przeznaczono 10.200 milionów zł„ czyli 270/o całości wydatków,
l:1
w tym roku zamierza się wydać 28 mi. ł d • · ·
liardów, czyli 330/o sum inwestycyjnych. Od 1 Od
wc~es~eJ m o osc1 z1~
P· •
Na rolnictwo w roku ubiegłym przeznaczono 4070 milionów tj. ok. 'lOO/o, w mą czy l~tem nalez~ cielę w~pusz~zo~
tym roku przeznacza się 7 miliardów n~ okól!11k pr~ez ~1Jka godzm dm·i:'n.ie. Słuzy to. c1elę~1u do zahartowa~1a
czyli 80/o ogółu wydatków.
Trzeba tu dodać, że w kredytach Mi- ciała, rozwo1u konczyn oraz organow
. .
nisterstwa Odbudowy kryją się pewne oddech?wych:
Drugim waznym czynmk1em wycho.·
sumy przeznaczone na odbud
co się wiąże z rolnictwem. Al~J~~~~ wu ciell!t jest c~ystość .. Niezależnie od
większe sumy przeznacza się na odbu- czy~tośc1 naczyn, nalezy dbać o cz~dowę miast, co się wiąże z przemysłem. stosć sk~ry. Dobrze .oczysz~zo!la sk?,.Gdyby te kredyty rozbić odpo iedn' _ ra ułatwia odd~chame, .krą~eme. kn~1;
Do czyszczema nada1e su~ na1le,·e1
niews ółmierność w da k · w. · iocyjny~h na przemy:. i ~~w~::i'fc~~~- t~ar~a szczotka w!osia!1a· ~bchod~P.jeśliby nie wzrosła, to napewno ni~ me sit: łagodne z c1elęc1em 1esi kome.Ucłh,;aliła

Poradn gospodarcze
ć b.ć
I · · ] •
N'
c~ne. 1e na ezy c1~ ęc1a szarpa , . 1. ,
Ime.
str.aszyć ps.am1, -: gdy dorosme

zmniejszyłaby się.

Więc

w drugim roku planowej gospodarki prócz niewspóhniernoścj wydatków na przemysł i rolnictwo zanosi
·się jeszcze na stosunkowe zmniejszenie
wydatków na inwestycje rolnicze.
Nie~spó1?'1ierność.wyd~t~ów na przem.y-&ł i .rołmctwo, mimo. ze Jest ~o okres
<XiJ;ludowy. gosI?odarczeJ, na obie ~e gałęzie J.lrawie w J.ednakowym stopnm b~ły zmszczone, J~t w pe~nym .st?p~m
efo wythu?"laczema, gdyz zdo~tlosc mwestowama na cele szybko dające produkcję, (a tylko takie inwestycje są
wskazane ze względu nia szczupłość
środków, jakimi dysponujemy) w rolnictwie, zależy to głównie od przychówku inwentarza żywego, a na to
trzeba czasu. Gdy nie ma koni, i bydła
w kraju, to pfeniądze nic tu nie pomogą. Trzeba je kupić m· granicą, a to jest
ograniczone, bo raz1 że nie ma tak czvm
płacić, a powtóre mkt nie ma dziś wiele
na sprzedaż. Pozostaje więc czekać na
krajowy przychówek.
I istotnie inwentarz przyrasta, przyrasta v: obomch i stajniach tych, którzy już są zagospodarowani. Nie przyrasta ...;_ oczy,„dście - u tych, którzy
go nie mają wcale. I oto zjawia się problem kredytów, któreby umożliwiły
przepro\\1adzenie przychowku od tych,
którzy go mają, do tych rolników, którzy w ogóle inwentarza nie mają, i nie
mają za co go kupić.
Z tych względów w planowej gospodarce odbudowy powinno się obserwować st<>sunkowy wzrost wydatków na
inwestycje rolnicze.
. Na inwestycje rolnicze na Ziemiach
Odzyskanych przeznacza się 4,3 miliardów zł. Jest to suma. która może wvstarczyć na kilkadziesiąt tysięcy koni.
Otóż pewną część koni zakupionych za-

. . .
moze su~ stać mebezp1~czn~.
Odp. 2. ~zepak uda1e się na1lep1e1
na gl~b~ch zyznych. Wymag~ poza
obornikiem około 2 q nawozo.w fosforowych, ok. 1,5 q - l q soh potasowej 400/o i około 2 q ~awozó~ azotowy~h, z czego po~azną częsc dać
na wiosnę w postaci nawozów. saletrzanych. Plony rzepaku są zmienne.
W dobrych warunkach dochodzą do
30. q z ha. Przeciętnie należy się spodz1ewać do 15 q z ha.

Przypomnienia gospodarskie
Wystawienie pszczół ze stebnika
O ile stan p.ogody i obeschnięci'"'
pól na to pozwoli, przystępować do przedłużać, jeżeli zaczynają kuczc-ć,
siewu. Siewy zaczynać od grorhu, wprysnąć trochę wody do każdego
bobiku, wyki, peluszki i rnieszan.Pk. wylotu, nastf!pni·e pozasłaniać je i
W żyto wsiewać koniczynę. Wywozić przenieść ule do pasieki. Tam wyloty
obornik. Bronować koniczynę oraz pootwierać. Urządzić ogólne poidło w
łąki. Zbierać kamienie na oziminach. miejscu zacisznym i słonecznym. Do
Do inspektów wsiewać nasiona po· wody dodać 3 - 4°/o soli. Wod~ zmiemidorów. Szykować grzędy do wysle-1 niać co 2 dni.
wu rozsad warzyw.

neralnym gubernatorstwie zmniejszyli obszar
do 50% wig stanu 1939 r.
Plantacje chmielu położone były fotłównie po
obu stronach rzeki Wisły i te najwięcej ucler•
piały w czasie działań wojennych w 1944/45
roku, gdzie wiele suszarń zostało zburzonyc.1,
a plantacje utraciły rusztowania. chmielarskie
w. postaci słupów oraz drutów i w rezultacie w
roku 1945 owocowało zaledwie 92 ha plantacyi
chmielowych.
Obszar zajęty pod uprawę chmielu w Polsce
wynosił: w 1913 roku - 8.200 ha, w 1938 roku
- 4.200 ha, w 1946 roku - 195 ha, o zbiorze
w 1913 roku - 65.000 q., w 1938 roku - 36.000
q., 1946 roku ~ 750 q., przy zapotrzebowaniu
naszych browarów w 1913 roku - 24.000 q., w
1938 roku - 5.000 q. i w 1946 roku - ok.
4.000 q.
W latach przedwojennych Polska zajmowała
3-5 miejsce w światowym eksporcie chmielu.
W roku 1913 przeszło 60% naszej produkcji
chmielu rzuciliśmy na eksport, w 1938 r. 9()%
produkcji wywieźliśmy zagranicę o wartości
7.000.000 dolarów. Obecnie zniszczone przez
wojnę chmielarstwo w kraju zaledwie w 20~•
pokrywa zapotrzebowanie naszych browarów.
Niezbędne są radykalne środki zmierzające
do odbudowy chmielarstwa Polskiego. Dla
stworzenia warunków rozwoju chmielarstwa w
kraju należy:
1. Zapewnić opłacalność uprawy chmielu na
przeciąg

co da

się

pn:epro-

kontraktowania upraW'y.
2. Zapewnic! odpowiednie kredyty na za•
kładanie nowych plantacyj i na prowadzenie
jak również. na remont suszarń
istniejących,
i innych inwestycyj chmielarskich.
3. Na jednym z ośrodków państwowych.
utworzyć

stację

·doświadczalną

chmielarską,

która zajmie się selekcją odmian, doświadczał•
nictwem i ochroną chmielu.
4. W trzech szkołach rolniczyeh w rejonach
chmielarskich wprowadzić do programu nau•
czania chmielarstwo, a w jednej stworzyć spe•
cjalizację dla szkolenia majstrów i przodowni•
ków chmielarskich.
5. Wszystkie sadzonki chmielowe nalet,
użyć na rozbudowe chmielarstwa w kraju, która w pierwszych 4 latach powinna iść w starych
rejonach uprawy chmielu tj. tam, gdzie są in•
westycje chmielarskie w postaci suszarń itp.
6. Przy wykorzysfaniu wszystkich krajo•
wych sadzonek chmielu w 1947 r. możliwe jest
założenie 100 ha nowych plantacyj, w 1948 r.
- 200 ha, w 1949 r. - 300 ha, co da łącznie
z istniejącymi obecnie 195 ba; obszar - 800 ha,
które w 195() roku dadzą 5.000 q. &Z)'SZek
chmielowych, które pokryją krajflwe ~apotrze•
bowanie i pozwolą w dalszym planie rn;dmdG"
wy przejść z importu na eksport chmielu.

Pismo ogrodnicze
Najnowszy zeszyt 11 Hasła Ogrodniczo-Roloi- 1 Golińska o uprawie cebuli; Jan ~wicień o ~pr~·
czego", na marzec i kwiecień przynosi bardzo wie rumianku; Dr Łebkowski o szczep1emu
ciekawe artykuły z zakresu sadownictwa, wa· drzew iglastych; Dr Urbański o wegetatywnym
ochrony roślin, rozmnażaniu bego.uii bulwiastych; H. Pie!ówn.a
kwiaciarstwa,
rzywnictwa,
o roślinach zdobiących ogrody w o~res1e z1pszczelarstwa i hodowli zwierząt domowych.
Prof. U. J. dr Stefan Ziobrowski pisze cieka- my; St. Raczkowski . o . rozplanowaniu. ogrodu
wy artykuł o rejonizacji i doborze odmian drzew szkolnego; Dr Straw1ńsk1 o chor?bach t szkodowocowych; St. Makowiecki omawia cenną nikach atakujących warzywa w mspe~tach, Dr
gruszkę „Flamandkę"; E. Czerwiński podaje Pieniążek podaje ciekawe spostrzeżema na t~·
charakterystykę jabłka „Smietankowego"; Red. mat ochrony sadów w Ameryce; S~. Brzosko pt
Gładysz zamieszcza pouczający artykuł o spo- sze o z1?'ac~eniu J?SZczół w naszeJ gospod:irce;
sobach uszlachetniania drzewek owocowych; Dr Dub1sk1 poda1e praktyczne wskazowk1 dla
Cu_ Wyrzykowski podaje wskazówki o najnow- hodowców zwierząt domowych. _Ponadto ~eszyt
szym sposobie nawożenia sadów; Red. Gładysz te.n zawiera. k~cik dla gos~odyn, ~?mumka~y,
J>isze o tegorocznych szkodach w sadach i po- sprawozdarua 1 obszerny dział pytan t odpowte·
.
.
daje sposoby ratowania drzew owocowych; Dr dzi fachowych.
Pismo to polecamy wszystkim postada.:z"ll!
Ziobrowski omawi11 cięcie i odmładzanie porzeczek; Dr Tomkiewicz podaje cenne uwagi ogrodów i sa~~w. R!'czna prenumerat~ wynor;s
na temat doboru odmian drzew w Polsce Dr zł. 300. Adm1n1strac1a „Hasła Ogrodmczo-R.11·
Kozłowska pisze o zakładani-u inspektów; Dr niczego" w Tarnowie, ul. Matejki 13.

NOTOWANIA CEN TARGOWISKA
W ł.Ol>ZI
:r: dnia 24 lutego 1947 r.

ZWIERZĘCEGO

OD REDAKCJI
Redakcja „Chłopskiego Sztandaru" przeprasza swoich Czytelników, :ie
z powodu braku papieru wywołaneg-0 skutkiem trudności komunikacyjnych,
zmuszona została do wydania numeru w zmniejszonej objętości.
Wobec stwierdzenia, że wydawahy tygodnik ,,Chłopi i Państwo" poza
Stronnictwem jest kolportowany na adresy „Chłopskiego Sztandaru" komu.
nikujemy, że pismo to nie jest roz'lrowadzane w ramach organizacyjnych
PSL a wykorzystanie adresów „Chłopskiego Sztandaru" przez tygodnik
„Chłopi i Państwo" jest zwykłymnadużyciem.
REDAKCJA
"CHLOPSKIEGO SZTANDARU".

minimum {() lat,

wadzić drogą

Woły miesiste tuczone 12.500, woły §rednłe
tuczone 9.000-10.000 krowy 9.000-10.000. świ•
nie tuczone 21.000, świnie zwykłe 17.001' - 1~. 000

złotych.

I

SPROS OWANIE
T
W poprzednim numerze Chłopskiego
Sztandaru tytuł artykułu M. Józwiaka
zamiast „O inicjatywę przemysłową na
wsi" powinien brzmieć „O inicjatyw~
gospodarczą na wsi".
~
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