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SPRAWA MŁODZIEŻY . CRŁOPSKIEJ

PO WYROKU
w· dniu

2 kwietnia b. r. Na-iicyższ~
Trybunał Narodowy wydał wyrok nu ka·
z
· · l
b
·
l
ł
tn. Oświęcimia Rudolfa Hoessa. Mocą te·
Od szeregu miesięcy toczy ię oży- 1 pragniemy sprawom młodzieży i w. I ~1~ me po ega na ezprawm, a.ew a•
go iqroku Rudolf Hoess został ska2.any wiona działalność wokół spraw Zv.iąz- Viciowemu poświęcić słów parę.
j sme na ogromnym posz.~owan~l! p~a·
k• l\lłodzie·h.r WieJ·skieJ· R. P. ,,\Vici".
'\Vróćmy do początku naszych uwag wa, uch_ walonego przez w1ększosc. ~a·
na śmierć przez poKieszenie.
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l
d d
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Akcja ta została wszczęta pod :mm- ' i rozważań.
.
ru~~ame pr~wa <.opi:~wa za . o ~arhasłem ,,zdem::>kratyzowania" I Oto pierwsze i zasadnicze pytame: I chu,. osł~lna Pr~znosc ?rga.~izacyJną,
„\Vici" . Powstał nawet samozwańczy czy zaistniała potrzeba „demokratyza- ' podcina siły daneJ orgamzaCJl.
Komitet Demokratyzacji „Wici", S'kła- cji" „Wici" i zmieniania władz związI gdzie jak gdzie, ale właśnie w Zw,
dający się z ludzi, którzy kiedyś w kowych, wybranych formalnie zgodnie Młodzieży, którego główn)i.n celem
,;Wiciach" lubelskich zasiadali we wła- ze statutem i zgodnie z nieskrępowaną jest wychowanie młodego pokolenia na
dzach związko"')'Ch, a których później wolą młodzieży wiejskiej. Naszym zda- 1 pełnowartościowych przyszłych obywa·
przy statutowych nonnab1ych zjazdach niem potrzeba taka nic zachodziła.
\ leli państwa. przestrzeganie prawo•
młodzież wiciowa nie powalała do
Program, deklaracja ideowa, gospo- rządności powinno być strzeżone jak
władz.
.
darcza, społeczna ·"Tici" są jak naj- 1źrenica oka.
• -wskazujemy na ten fakt w głębokim j bardziej postępow~ i demokraty<:zne,
Próby bronienia tego stanowiska
swym prześ-.; ·ia<lczcnin, że stał się on a działalność organizacyjna Związkn J>rzez Z·n·zad Gł Wici" zostały przyję· lnyrn ze zro
· · d eł wszczęcia
·
· · sza
l po 1·mu· · grun t owama
·• wsro
' '<l m ł o- te ·
" ,Komitet
··
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Jll.. uerno ra. y_cznego 1 wyc. owy\\:ama \Vicio,vego i na tym ·ne rozpoczął się
.
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Zaiste,
samo
połączeme
,,demokr.atvteJze mło<lz1ezy w duchu Jak na']bar- atak na władze związkowe.
H oess pall tym wzg l ę d em me 1es1 o o·
·. " „ \\!"ic1.„ 1u1.zm1
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· b d
dz"iwn1e,
· a d z.Jej
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Rozpoczęły się dłucrie obradv 1 nara·
so b mony. 1 o tvrn trze a parmętac.
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nawe snueszme.
a· o, me Je en się mo {l'a ycznyn1.
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)a'' on mys1i ca y naro niemiec1<i ,tor)
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• . kl moze
zapy l a, trzeb a demokr atyzowac·
więc po ozt me mog a za ny mi"ec' wcale Iru·eJ·sca poni'eważ wy·
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. postępu i emo i~1c31, ore
zawsze b y- „ .~ ic1 . .t.ro
o t yc h us1"ł owan' l ezy
się na precedens z siclJmia
1
"10· wi·
rel.sie_ emol,ra,·:i:--lac71 l1-~m1er po ły celem szalbierczych, wściekłych ata- g_d'ł'.." indziej, a mianowicie jak to już 194"' r' J·est n1·esł11szne I wte ly n1un·o
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Grnpa tye.h d~1a. Związku
a w10ne zos
a ywó~czas
zao me obowiązyw.
ze s a u em
ro . ?w n~ 1szera, re1se~·a i· _zn_nyc
pz·
Czy~ zaistmała pka~ potrzeba, a y pewnyc dz1 ac~y.
który
ał.
sa!1~my, z~ P_rocesy le odsla111a;ą callco· 1 obccme wszc.zynac akcję demolu:atyzo- łaczy powołała I utworzyła Konutet T
h )d · · ·
.
· · t
· ·~
wicie do 1akzch z&rodni i gwałtów zdol· 'vania Wici" bronienia Związku 1wzed \ Demok.ratvzacJ·i Wici" którego głów~ bym . arki:-ideJ nzie ~
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o. ·ecme
m sq zemcy. isa 1smy rownzez ze wm uwsteczmamem go.
ny1n celan
Jest
opanowame
Związku,
· ', ·e y w1ąze
W lnpo o<res1e
z· ,d ·yinny one być jedynym u:shafoihic,~, jalt na·
Nie żabieraliśmy w tych sprawach wejście do jego władz by później nim cza~~wosci, podł a dyin Jez zielnv:
leży potraktou:ać . paiistwo i nnród nie b t
t
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. z y częs o g osu.
zym l$my o me ier:owac.
pracy organizacyjnej Wszelka akcja:
miec a, a Y m g '.)
zemcy nie :nagły szę dlatego żeby sprawy młodzieży chłop- ' Dążenie do zmian zawsze może być
·
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Zwiazku
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· s1·„" bi•• " .1•.e me_mwr:
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dl a tego, ze
. mec
· h'c1'el"'
.
· t ym1. Z:asa dami. 1. ob ycza me tvlko
zbędna
ale 1 szkodliwa.• • •
•
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Jętne, a1e
1smy nnezgo dne z przyJę
..J
•
'
kie1 prz_yldaslw1 ą 1 dopornaga7q me~to· szać się w wewnętrzne sprawy Z ..M.\V. jami w demokracji, jeżeli tylko odllyNie. wchodznny w pr_z~~zyny, Jakie
rzy ,11011 tycy z Zachodu_. Dla sit yr~i 1 ~"' R.P.. ,Wici", mimo, że niejednokrotnie wa się ono w ustalonych formach or- skl?!11 łY Zarząd ~ł: „W~ci do pertrak·
resow pragną u·J:gry.i~·ac sprawę Niemt~c, mieliśmy pretensje do Kierownictwa ganizacyjnych. Wychodzenie poza te t~CJI z. przedstaw~ciela~~ ~· D. W., m'!-p;ag_uą _pomagac J\ icmcorn do podnz e- Związku. Wychowani przeważnie w formy, naruszanie prawa związkowe- silny J~nak slwierdzic, ze przez ta~i;
:nenia su: z upadku.
,
Związku Młodzieży \Viejskiej, szano- go, jakim jest statut, godzi w same &_t~now1sko W?'kłzały one .swą slabosc.
Przy?·lad l~oessa, „ ktory uważał swą waliśmy jego samodzielność, obecnie podstawy demokracji. Demokracja bo- Jej ·':.ryr~z em łe.st powołame Centralne·
zbrodntczą dz1alalnosc ::a rzecz zupełni ~
go Kmmtetu ZJazdu.
usprawi~dliwio nq t:Otl'inier:
prztslrzer 1
,.,
Umowa, jaką podpisali p1·zedstawi·
u·~zystlcich tych, ktorzy dązą du_ o~rodze_·
ciele Zarządu Gł. „Wici" z przedstawin_za gospodf!'.Cz~go a co za tym idzie i mi
cielami K D. \V. or.az paru luźnymi
lttarnego_ Niemiec.
.
ludności
działaczami wiciowymi oddaje zjazd
Kwestionowanie naszych granic zachod·
całkowi.cie w ręce przygodnego komite•
nich jest niczym innym jak właśnie pró
tu, przez co Zarząd Gł. rezygnuje. ze
b~ podniesienia _się Niemiec, jak właśnie
ę
Oń
swych uprawnień, a co więcej nie wy·
pierwszym lcrolaem do odwetow go mar·
pełnia
swego obowiązku.
Wpływ
s~u barbarzy11skich Teutonów na podbój
Drugi spis ludności odbędzie się w nie posiadał. Stał się on również dla„ Zarządu Gł. na przebieg Zjazdu, został
Europy.
Polsce pod koniec b. r. Spis ten będzie tego nieaktualny, ponieważ już po spi„ mocno podważony, choćby i przez ten
Niezgniecenie bezwzględne zła •W za· zawierał również rubryki, dotyczące sie nastąpiły bardzo znaczne ort:er.! ru" fakt, że n't dziesięciu członków Cen·
rodku jest niczym innym jak p „picrmd1• warunków gospodarczych, w jakich powania, zwłaszcza w związku z ak· tralnego Komitetu Zjazdu wchodzi tyl·
zła. A że to zło zaczyna się znó•v rozple· żyje każdy obywatel
cją osiedleńczą na Ziemiach Od.zv~ka- ko trzech przedstawicieli Zarządu Gł.
uiać mamy na to wiele przykłml?w.
Pierwszy spis ludności rubryk tych nych.
„Wici".

Wyrok ten nie jest żadną 11ie•;10Jziaw
~ą. Za tyle zbrodni jakich dopuścił się
Hoess nie mogła go spotkać inna kara.
Przyjęcie natomiast przez Hoessa wyroku
ie_st wysoce charaht.erystyc~ne. Zbrod·
marz ten zachou:ał się tak J~kgd?'by był
~a~lcoczony wymiar.em z:J/luzone7 b kary .
ra~amy uwag~- 1• 0 . to. atego,
Y ~:i··
azac. mentalńosc .nr~m1~ck~. Zbrodn~a·
rl'.e ln~lero?v~ci: d:m~iąbsię. ~ze są oshorza·
m, s~ zedni i . a„am,. .owiein bw
1
przeswa
· / z :czemu
, _ zmmza
!/..· . . .1. swą• z roa niczq
d ..
dzta
a no.~c „n en 01~ tel<! .~ 1uszną, g ' ;:,
ui•ia.:.atz· sz·,,, _
d'l d . z '·t, . ,
l
' „
'< ,,.a 11a
li Zt, (O f• Or)C'll llU e
ży panowanie nad ŚH'iatem.
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Rozruchy w zagłębiu Ruhry, lirzrie ma·
nifestacje rzekomo clemolcratycznych or·
ganizacji niemieckich, artylruły u· ivrc-!i:r
dzącej prasie 11iemieclciej są ni.' -:.vm in·
nrm jak właśnie dążeniem do .,t!buaowv
dawnej potęgi i odwiecznego imp,·riali:·
mu germańskiego. Tym dążno;ciam pomaga chwiejna postawa Narodów 7jedn~1czonych prZ'.)' układaniu traktutów z
Niemcami.
Gdy z okazji proces.ó w uwidac-:.'tza się
całkowite grabieżcze i zbrodnicze ob?ic.:.c
Niemiec należy się dziwić, że niPkt•5r-:y
politycy okazują tyle tolerancji d!a Niem·
ców. Czas najwyższy z tym skońuyć.
Po wyrokach nn poszc=ególny1.h -zbrofl·
niarzy niemiccldch musi zapaść tr•l; s'1m1J
bezwzględny i sprawiedliwy wyrok na ca
łe Niemcy,
-...

\

Powrót 200 waaonótu mienia polskiego
fi
zrabowaneao przez Niemców
b

W związku z artykułem p . t. „Szu„ formował prasę
kamy zrabowanego mienia po:skiego.
_
działalności misji rewindykacyj„
nych", który ukazał si{3 w Nr 'il1 „Ga„
zety Ludowej" z dn. 3.IV rb komuni„
kujemy, ż:e ustęp 19„sty tego artyk11 łu,
omawiający sprawę rewindvkaqi z
Czechosłowacji podany został niegci·

z

śle.

Inż. L. lfolarski, Delegat Rz~i.iu Rze„
czypospolitej Polskiej dla Spraw Rel windykacji w Czechosłowacji, na kon·
ferencji prasowej w dn. l.IV: rb. P.Oin„

~V,

długoletni.~j

0 trudnościach, spo·
wodowanych przez długą i przewiekłą procedurę stosowaną przez lokal·
ne władze czechosłowackie, podając
jednocześnie, że z Czechosłowacji
przybyło dotychczas do Polski przesz·
ło 200 wagonów mienia polskiego, wy·
wiezionego · w czasie wojny przez o·
kupanfa, w tym mienie Państwowych
Zakadów Optycznych w Warszawie,
Fabryki Krusche, Pabianice, części
Niedowickiej Fabryki Celulozy, Pol·
skie8Q. 8.o..clia iii*
Ludow.e&!O-

•

•

lr~dycji

Związ~u

W1c10wego wyb1Jała się na czoło ruezłomna wola bronienia ideałów i samodzielności Związkowej. Szeregi wi·
ciarzy cechowała zawsze postawa bezkompromisowości, t:łm wszędzie, gdzie
szło o obronę zasad ideowych i praw
związkowych. Marny nadzieję, że i na
najbliższym Walnyin Zjeździe tradycja
ta zostanie utrzymana i młodzież wiciowa potrafi obronić godnoś~. iileokigię i prawa Związku, mimo nawet tak
niefortunnych posunięć swych wł_adz
naczelnych.
Do tych spraw jeszcze powrócimy,
bowiem sprawa „\Vici", jest sprawą
całej młodzieży chłopskiej i nie tylko
sprawą mło~ieży, ale C!'!łego Ruchu
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Poniedziałkowe posiedzenie się po całych Niemcaech. \Va-

sprzecznych z uchwałami poczdamskimi. 11 My nie możemy
uwdać uchwał poczdamskich
powiA·
Zd świstek papieru dział Mołotow. - Zwitiiek Radziecki stoi na gruncie tych u·
chwał. Niech nikt nie d.iiwi się,
że przypominam tu wciąż 0 reparacjach. Dla nas nie ma rozWittzania sprawy niemieckiej
bez rozwiązania zagadnienia
reparacji. Mamy również pełne zrozumienie dla stanowiska
Francji. Węgiel, to najważniejsza sprawa dla odbudowy
Ftancji. Współczµjemy Fran·
cji i uwatamy jef tądante w
sprawie wi:gla za uzasadniane".
Odpowiadaj(\C w dalszym
ciągu Marshallowi, Mołotow
podkreśla, że dla Stanów Zjednoczonych sprawa reparacji
ma zapewne inne znaczenie,
nii dla Zwiazku Radzieckiegó.
. b ły
...
"f d ·
1.:t
Y
..} any L e noczon(;· me
przez
bowiem okupowane
Niemców i nie doznały skutków najazdu hitlerowskiego.
Mołotow priypomina następnie, że w Jałcie Stany Zjedno·
c.zone wyraziły zgodę na repację dla z. S. R. R. w wysoko·
ki 10 miliardów doforó.w . w.
ó
d
J ł
wn1ez, ze
niono
a cie uzgomają
być rpokrywane
reparacje
biei cej Mołotow
z rodukc'i
popdkr*'śli'ł 1~e Ni'eąmcy.•0 "' obec~
'
płacić reparacje.
nie w (; stanie

- 1'ak twierdzi Berunku terlo
15
ł
vin - nie przyję Y dotychczas
dwie delegacje, to jest radzlec·
ka i łrttncuaka.
nie
radziecka
Delegacja
prtyjęła rownież W8runkll, IŻ
eksport powinien być w pierwszym rzędzie przeznaczony na
importu
ko&ztów
pokrycie
memieckieQo. Bevin twierdzi,
że delegacja ftantu ka i radiiecka odrzuciły wysunięty
przez delegację brytrjską warunek równego podziału ko~złów okupacyjnych. Wypowiadając się w sprawie stanowiska delegacji bieżącej, ulłale„
nia specjalnej kontroli 4-ch
mocarstw dla Zagłębia Ruhry
oraz anulowania fu.iji stref
brytyjskiej z amerykań;ką, BeYin zaznaczył, że warunki te są
nie do przyjęcia dla delegacji
te~oryczme pr~pozyc1ę .~a-z brytyjskiej.
dz1ecką w spre.w1e reparac11
Wielka Brytania nie igodzi
produkcji bieżącej> oral. żądanie Francji, ny zobowiąiać się na oddanie Ruhry pod konNiemcy do określonej ilości trolę 4-ch mocarstw. Konieczn~ść połączenie. stref ~rytyj-l
dostaw węgla do Francji.
z amerykańską Bevm tłusk1ej
I
t
ł
M h Il , · d
. . ars a oswia czy nas ęp-1 maczy cięik.ą s. Y.tuacJą. finansome
wą w b ry tYJS k Ie1 st re fie o k upa~
.
zwIąz k u . ..ze sp l' a~ą !· cyjnef.
"W
.
wzrostu produkcfl w Europie,
Przekc~odząct n~stępnhie do
Stany Zjednoczone wskażą w
przez
· ki sposo'b warun
· w 1a
·
.
k
.owf pos aw1onyc
cl
cza~1e,
iwp1m
- ich zdamem - zasoby rol· e1egaCJę rancus .ą w sprawie 1
Nawiązując z kolei do wyne w części Niemiec, oddanej S~ary, B~vin o~wi~dcza, .ie. W
w Poczdamie pod adminlstra- pierws~eJ ~hwih miał powaz~e padku Marshalla przeciwko
cję polską, mogą być bardziej zashtrzezema cod dfo włąc z~ma zachodnim ziemiom polskim,
efektywnie zwiększone na po„ tyc teren 6w 0 rancus uego Mołotow oświadczył:
„Rząd radziecki uważa, że
krycie ~otrzeb żywnościowych s~ste.mu gospod.arciego, obec0
zro- w sprawie terenów oddanych
me ~ed~ak ~evm dał
Europy '.
Następnie Marshall wypo- zum~ema, t ze. gftów .Jest pdo-0 Polsce, wszyscy jesteśmy związani określonymi zobowiązawiada się za pewnym zwięk- pr.ie b pre5ens)e ranqi co
niflmi, które przyjęliśmy na
szeniem produkcji przemysło- Zagłę lfl. aary.
Nast~pnie BeviP, powiedział, siebie w Jałcie i Poczdamie.
wej Niemiec, za jednością gospodarczą, za szybkim zakoń- że strefa brytyjn<a nie może Oio dlaciego tereny, które
czeniem spraw reparacji i o- wziąć na siebie żadnych zobo-( przeszły pod zarząd Polski, nie
śwadcza, że podział Niemiec wiązań w zakresie demilitary- mogą być przedmiotem dyna stałe z.agraża P.okojo~i E~- iacji. pr~emysłow~j Niemiec,· skusji w se~sie ~ł~czenia ich
r?~Y. i świat_?. S!w1erdza1~c, ze dopok1 ~1e zosta.m.e . ustal~ma do .sys~em~ J~dnosc1 gospodarro.zm.ce zdan między mimstra- wysokos~ reparacji i ooinom czeJ N1em1ec •
Wtorkowe posiedzenie minim' me powinny być przeszko- produkCJI.
odbył? się w ści~lY~
Mrów
mln.
głos
zabrał
Bevlnie
Po
dą na droMdze h ~l ko~budol~
50
Mołotow, który m. inr stwier• gronie. M1msłrowle omow1h
onczy
ars a
uropy,
wall!l: „Stan?m Zjednoczonym dzil że przemówienie Mar- zagadnienia ekonomiczne i
zalez~ racze1 na txrn, aby bu- shalla> po za pewnymi wycie... sprawy rep6.racji. Ożywiona
dowac „ trwale, mz budować czkami pod adresem delegacji dyskusja-toczyła się nad sprafrancuskiej i radzieckiej, nie wą ustalenia poziomu produkszybko ·
Następnie zabrał głos min. wnosi nic nowego. Mołotow cji przemysłowej.żadne~chwa·
Bidault. Wskazał on, że rząd podkreślił, że w przemówieniu ły, tak jak na pop,rzed!l!m ze•
francuski stanowczo domaga Marshalla jest wiele. ustępów braniu, nie znpacty.
się zadawalającego uregulo-----wania dostaw węglowych oraz
zagadnienia Saary. Zasady jedności gospodarczej nie mogą
•
być ustalone, dopóki nie zdecyduje się odłączenia Sa6ry od
Niemiec i pnyłąc.zenia tego
Dnia 28 marca proliurator Cypriart narodów, jak w pierwuym rz:ędzle
ki
. d f
Z ag ł ęb la
o rancus ego sy- wy~łosił mowę oskarżycielską przed Żydów, Polaków, Czechów. Najsustemu gospodarczego i mone• Najwyższym Trybunałem Narodowym. mienniejszym wykonawcą planów niefarnego. Zdaniem Bidault, U• Obóz w Oświęcimiu był przede micckich był Hoess, komendant obostalenie poziomu przemysłu wszystkim hboratorium naukowej me· zu, za wszystkie dokonane w Oświę·
niemieckiego jest niemożliwe tody eksterminacji ludów - 3 mie· cimiu z.brodnie on jest odpowiedzialnie· siące tycia dla wlęinla w obozie - ny, lecz śmierć kata oświęcimskiego
bez ustalenia ilości W"dla
6
uważane były za zbyt długi termin, nie wyrówna zła., którego dokonał.
"
s· . k'
k
.
mieckiego, przeinaczonego na wobec lcńo oświęcimscy żbrodn~rze N
1 za, 1ew1ers
pro urator
oczeku·
na Hoessa
głos. Wyroku
wysyłali s masowo swe ołiary do ko- brałastępme
eksport.
mót gazowych. Oświęcim mia.I według je nie tylko Polska, ale cała Europa,
d
h d
p
rzec o ząc o spraw repa· planów nlcmiecklch z czasl!m pnl!ro- współczująca męczennikom Oświęciracji, Bidault stwierdził, że de- d.tić się w inny obóz, Himmlersladt mia.
· dy
.
lenac7·a
francusk"u n1·e sprzeci- obliczony na 750.000 osób.' Więźnio- Lecz wyrok ten nie hę d zie
ml!
6
wie. się w zasadzie dostawom wie ginęli nie tylko od' kuli SS-ma- pełnym zadośćuczynieniem, zbyt wieireparacyjnym Z niemieckiej nów, zabijały ich okropne warunki hi- kich bowiem dokonywano w Oświęcizawszenie, miu zbrodni. Hocss prowadził swe
gicnic:me, brak wody,
, Mó .
. b .
w1ąc O powszechnie panujące, a przez nikogo krwawe dzieło 4 lata, został nawet
pro d U k CJi ieząceJ.
proponowanej rewizji pozio- nie leczone, biegunka, tyfus, choroby odznaczony krzyżem zasługi wojen·
nef, w rzeczywlstoki polegaJl\cej na
mu przemysłu niemieckiego, zaka.tne.
zaleca on jak najdalej idącą o- Poza tym Blok 11 Palitscha pochło- s.powodowaniu śmierci200.000więźniów
objętych numeracją obozową i około
strożność W twiększaniu tej nął tysiące ofiar.
Okropny 8ńłód w obozie _ prowa- 2,5 miliona nieobjętych numeracją,
"
I
d
mordowano bezpośrednio po
l'to·rych
pro U <CJI.
at do ludoterstwa. Eksperymenty '
przybyciu transportu do oboz'U'.
I
.
k
Ml·n. Bevin, zabiera1"ąc dłos, Idził
l k
b ł
. b
H
e arzy wyniszcza y również oJ!rom• de
oessowi. 0 ce Y Y zawsze e Y .a
wymienia 4 warun k I je ności ną ilość osób. Przy utyciu fertulu morgospodtlrczej Niemiec. Pierw- dowano początkowd 50 ludzi dziennie, czy hum~n1L~ryzm, bo z przekonania
to Swoboda Poruszani·a później 300 dziennie. Ogółem wy- był kryminalutą.
Winy Hoessa olt nic są mniejsze nit
sposobem około
mordowano lym
szy marca b. r.) konferencji
moskiewsklej poświęcone było
zagadnieniu jedności gospo„
darczej Niemiec, reparacjom i
sprawie poziomu produkcji.
Pierwazy zabrał głos minister
Marshflll, który zaznaczył, Iż
przed Radą Ministrów stoi cały szereg istotnych kwestii, jak
utworzenie centralnych urzę·
dów administracyjhych, tymczasowego rządu niemieckiego, zniesienie granic między
strefami, reparacja itd. Ostrzegał on, że uzgodnione sprawy
mogą nie posiadać tego sal'nego zh6cienla dla wszystkich
członków Rady Ministrów, uporozumienie
że
ważając,
poczdamskie było „tylko porozumieniem papierowym".
h li d i"ł k _
M. M
a
~rsc a 0 rzl!c
m.
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Rozruchy w Zagłębiu Ruhry
Na terenie Za~Hębia Ruhry, planową gollpodarkę w ćałych

doszło clo olbrzymich demon· Niemczech.

st.racji .robotników

w

Brunswiku brytyjska policf a wojskowa wystąpiła przeclwko tłumowi demonstrantów
niemieckich, którzy wybili szyby w wielu biurach brytyjskich,
zatrzymywali samochody wojskowe, przewracali Je i zapalali
.
· . .
Pohqa bryt}'.'1sk.a z?stala o~:
rzucona kam1emam~. Spokoi
po
dop1~_ro
przywrócono
wprowadzen~u do a~q1 wozow
pancerny~h 1 czołgow. W demonsłratJ1 br~ło ud.ział ponad
50.000 robotników.

niel!liec-

k1chł skierowanych przeciwko
władzom .okupacrfnym. 100 ty„
slęcy kob1~t I męzczy.tn tnoszerow.ało, .mosą,c tra~~parenty z
nap1s~m1: „N.ie ~a1c1e nas~ym
dz1ec1om um1~rac z gło~~ .

„Nie :parny am pracy am zywnaści . Wszysłkle samochody
ze znakami brytyjskimi, były
obrzucane kamieniami, prze·
wracfl.ne. Nielictne posterunki
umundurowanych Brytyjczyków, witano na ulicach krzykami i drwinami. Nigdy jesz:
cze wroni stosunek do okupan6

W miastach Zagł<:bia Ruhry
łów nie dał się odczuć W tak
gwałtownej formie f)d czasów demonstrowało ponad 40.000
kapitul6.cji Niemiec, jak pod·· strajkujących robotników. Na
wiecach domagano się wproczas obecnych manifestacji.
wadzenia sprawnie działającePo demonstracji delegacj-0 go systemu rozdziału żywności.
robotników udała si~ do do·
Przedstawiciele Ho'rnlko'w l.e
mu
wódcy .m1'·u"St"u i' wr„czyła
...
6
rezoluqę stwierdzającą, ie wszystkich kopalń w Zagłębiu
pracownicy nie będą mogli Ruhry uchwalili ogłos.ienle we
J t n·1a j e d · Jt k we
· o t rtyma fą c.zwar.t ek dma
· ·1·1 .me
ć Jes
pracowa.,
natychmiastowe} pomo~y żyw . . nodnlowego stra}ku powszech·
nościowej. Rezolucja dom6ga 1 nego na znak protestu prze.
się pnyśpieszenia denazifika- ciwko brakowi .żywności.
cji, ponownego utworzenia 5traj~ obejmie ćwierć miliona
rozwiązanych w 1946 r. komi· górni,ków i oznacza stratę 200
tetów obywatel.skich, utworze• I tysięcy ton węgla. Uchwała zania komisji kontrolnych dla przestania pracy została przynadzorowania rozdztału arty- jęta olbrzymią większością gło
kułów żywnościowych, usunię- sów, mimo odmiennego zdacia wszystki~h, ni.ekomp~te~t- n.i.a ptz~~odnkzącego federa~ych urzędn.1kow .1 ~astąp1en1a CJl gorm~ow w Zagłębiu Ruhry
1c~ prawdz1wym1 aemo~rata- dr. Schmidta.
Jeden z wybzych urz(l.dnimi oraz pr~eprowadzenrn re•
ków brytyjskich .osw\adczyl koformy rolner.
Rezoluc·a stwierdza że zwi • respondentowi agencji Reutezki zawoJowe starały się uni~- ra, iż zdaniem jego demonnąć skrajnych posuhięć, jed- stracie w Dilsseldorfie były wy·
nak obecnie wyczerpały wszel- wołane nie tyle z braku żywności, lee.z były wywołane
kie możliwości.
przez podziemie hitlerowskie
Delegacja robotników zwró- i obliczone na wywarcie wpły
ciła się do brytyjskich władz wu na toczącą się w Moskwie
wojskowych t prośbą, aby za- konferencję.
żądały od Sojuszniczej Rady Według doniesiel'l z Londy·
Kontrolnej zniesienia gran1c nu, wypadki w Zagłębiu Ruhry
między strefami okupacyjny- Ztlchwiały wśród Anglików
mi, umożliwiając w łen sposób przekonanie 0 istnieniu tzw.
„dobrych Niemiec". Opinia
rzeczoznawców
angielskich
stwierdza, te obecny stan r.ze- .
czy jest absolutnie nie do pomyślenia 1 władze brytyjskie
muszą s.iybko prteclwdzia.łać
z nl b'
· d I j
t
ll!tn „Deulschlanił iiber alles", askar- i emu, CO SH~ Z e e W 6e P. !U
:ta wodzów i prowodyrów narodu, któ- Ruhry.
".
t . h
.
W
rzy zepchnęli Hoessa na ławę oskar·
s~raw1e osta n1.c za1sc w
żonych. Zdaniem obrońcy Hoess może
tym tylko różni się wśród ~ajgorszych Zagłębiu, prtemaw1ał znany
~brodni~rzy niemiec~ich: że pn:yJmu- nam Już dr Schumacher, który

I

i

ie na. s1eb1~ odpow111?z1alno.ść, za to, oświadczył wspaniałomyślnie,
· f lk B t ·
·
co działo się w oborae.
Adw. Umrajt zajął się ustaleniem ZC me. Y O ry YJCZycy pon.oSZA
kwal1'likaci'ą
i
faktyczneńo
slanu
'<
N obecn:i.'ł sytUaCJP,
'ł Win"" za
"
prawną czy~iu. . Przyl?tzyt . kolein~ lect takze lemcy muszą przyzeznania świadkow, klony ~ie mogli jąć czę_ść odpowiedzialności na
stwierdzić kategorycznie roh Hoessa siebie
•
w maltretowaniu więźniów.
W swoim przemow1eniu
Adwokatura dowiodła, na procesie
Hoessa, że potrafi służyć sp:awiedli- Schumacher krytykował prze·
k .
k
k f
wości, wówczas, gdy staje wobec trud- b
ności jakie nastręcza obrona z urzędu, ieg on erencji mos tews ieJ
i politykę radziecką W Niemktórej odmówić nie sposób.
Teraz Hoess zabiera głos po raz o· c.zech, a na zakończenie, mó·
stalni. ~aprzec~a. zr;iowu jakoby sam wiąc o polskich Ziemiach Zahi:ał. ·~dz1~! w b1c_1u. • znęcan~u się nad chodnich, ponowił swe oświad. .
.
w1ęzmam1, ~le oswiadcza, .ze o.dpoJUZ
nam
znane
wi.ed.zia.lno. śc, za t.o j cok d. ziałok się w czeme,
' Z poó w i en:
h
·
d
O
swlęcurtm ponosi a o ie~o orne~- prze nIC przem
dant. Tłumaczy, te cokolwiek czym!,
„Musimy walczyć o każdy
czynił to na rozkaz władz. W końcu
wyra.ta swą ostatnią prośbę, aby poz- metr kwtidratowy ziemi nie·
h •d d Od
k' •
woiono mu odesłać żonie obrączkę
~lee 1e1 na WSC O . O . ry
slubną i napisać do niej długi list.
winy zbrodniarz:y sądzonych w No- . Na tym Przewodniczący Najwyższe- 1 Nysy argumentami rflCJOnalrymberdze. Według pols~ie~o praw?· go Trybunału zamknął przewód sado· •. nymi, odwołując się stale do
d.awslwa za mordowanie l znęcam~ wy. Dnia 2 kwietnia Najwyższy Try- 1 opinii światowej".
się nad ~\ld~tni Hocssa winna spotkac bunał Narodowy ogłosił Wyrok na
Przypuszczamy, ze po ostatRudolfa Hoessa, skazujący go na kakara ~m1erci.
. Dnia 29 bm. adwokat ~slaszew11ki rę śmierci. 9dczytani~ wyrok.li zrobi- nich zajściach, AnĘHicy zmieswój stosunek
1 a~wokat ,Untrajt wy~!oslJ1 mowy ~- ło na Ho.estne wraten~e. ~z~zby spo- ! nią cokolwiek
k . h"
d h .
ł
broncze. Pierwszy z mch Jako obron- dzlewał się len okrutnik, ze inna kara d
I spo OJ~Y;f..,
ca Hocssa oskarża Niemcy same, któ-1 może spolkać go za !}Opelnione zbrod . ~ " a_go nyc
1 ~lejl1_C.OW.·
re wychowywały się zarażone ba~cy· ! ni et
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20.000 więźniów.
Władze obozowe ujmowały się
również wysyłaniem do Rzeszy odzieży, bielizny, biżuterii, będącej wlasnością wlętniów. w ten sposób Oświęcim

I

stał się do~ho?owym przedsiębi?r· .,

stwem. Więźniowie men:ial ws~ys!k1ch
narodów Europy znaidowalt się w
piekle oświęcimskim. Oświęcim był
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!!!!iii!!!!!<, c~J[_ym zą~SZ.!!Zenia niepo~ądanych
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dą niosły pomoc sanitarną lu·
dn-0ści dotkniętej klęską po w o·

POLSI{A

·" Str. 5 ',
~

Grecia z innei st ony

Korespondent PAP~a w Bel-1 Grecja nie należy do krajów,
gradzie zwrócił się z okazji kióre specjalnie ucierpiały od
przyjazdu komisji śledczej O. wojny. Jest ona jednak krajem,
N. Z. do Jugf>sławii, do szefa w którym najmniej zrobiono
delegacji polskiej w tej komi· dla likwidacji śladów wojny.
złotych.
sji n in. Putramenta o wywiad. Kole1niciwo w Grecji jest fafal„
Ofiarność dla powodzian
Sytuacja na Wiśle wraca do
\V •udzielonym wywiadzie, ne. Odbudo.t\ra przemysłu po„
normy.
Zator
pod
Zakroczymin.
podkreślił, że sytuacja w suwa się żółwim krokiem. Nie
Całe niemal społeczeństwo 11 Prezydent Bierut przekazał miem całkowicie
· o wan o J·eszcze szlako' w.
1·est zlikwido· Grec1·1· zdr a d za w1·ele po do • r o zmm
polskie podjęło akcję pomocy sekretarzowi generalnemu Ko· wany. Na dolnej Wiśle woda b1eństwa do sytuacji w okresie morskich. Prasa prawicowa,
1
dla powodzian. W całym kra· mitetu
Pomocy
czek
na opadła. Sytuacja na odcinku przedwojennym
w
szeregu nie napotykając na żadne oju przeprowadzane są zbiórki 1.0'00.000 zł., wręczony przez Dolnej Warty była jeszcze po· krajów, w których narastał fa. graniczenia ze strony rządu, u•
na rzecz tych, którzy potracili 1 Związek Inwalidów Wojen· ważna. Na terenie woj. Poz· s~y.:trn. W Grec~i obserwuje się prawia ni~okiełznaną propa„
swe gospodarstwa, domy, do- nych R. P., Związek Izb l{ze· nańskiego odwołano alarm po- s1ln.e zaostrzeme terror;1 rzą- gan~ę, ma1ącą na cel~ wyt'Y,o:
bytek, pozostali niemal bosi i mieślniczych zadeklarował je· wodziowy, z wyjątkiem rejonu do\~ego wobec elemeniow de· rzeme ko_mpleksu men~w1sc1
1
nadzy. Pięknie to ze strony dnorazowy dar milion zł„ Gorzowa i Skwierzyny. Mosty m_okratycznych. Pozory swo· wob~~ połno::nych. sąsiadów:
społeczeństwa, że umiało zro- Izba Przemysłowo-Handlowa w Szczecinie uratowano.
bod demokratycznych, któr.e ~~eCJ!· Bezposredn~~. po od:
zumieć ludzką niedolę, współ· zadeklarowała 500.000 zł.
.
.
dotychczas przetr :vały, są h· Jezdz1e z Aten kom1s11 sledczeJ
czuć, a
co
najważniejsza
P. C. K. zwrócił się z apelem · SyfuaCJa ~ cały~ k~aJu ule· kwidowane i je~li nie zajdą ja· j O. N. Z„ rząd .zaaresztował
przyjść z pomocą. Na terenie do lekarzy polskich o przyj- gła poprawie z wy1ąlk1em No- kieś nieprzewidziane wyda- kilkaset osób, które pozosta„
województwa Warszawskiego ście z pomocq ofiarom powo· t~ci ,gd::ie w ~roc;Iko~ym j~j rzcnia, sprawa ta wciąż się wały z nią w kontakcie.
~
sl:'perzy zajęci są rozwożeniem dzi. P. C. K uruchamia 3 do· b1e~u u1rzymu1e się sp1ętrzeme będzie pogarszać. W Grecji paWedług ministra Putramen„
żywności, ewakuacją chorych. datkowe ambulanse, które hę· lodow.
nuje stan wojny domowej. Ca- ta, komisja śledcza w ciągu
Na skutek znacznego opadnięły szereg górskich rejonów po- 1 swego l·miesięcznego pobytu
cićf wód samochodami dowozi
zostaje pod kontrolą partyzan· w Grecji i Bułgarii, zebrała ob„
się żywność do Kazunia, dalej
Hiszpania królestwem
t~.w._Trudno. dziś mówić ,o G~e- fity ~ateriał faktyczny. Poz?„·
lekkimi furmankami i łodzie·
q1 Jako <? Jednym panstw1~. sf.ała _Jeszcz~ do p~ze~łuc~ama'
mi. Stał się również możliwy
A~e.ncja Reutera donosi z Madrytu, nią frankistowską pozostaną złe do· 11 N~we! ~ięd~y dv:-oma ~aJ: mewielk~. liczba swiadk,?W z
dojazd
samochodami przez że w nocy z poniedzL'.1łku na wtorek, pqty, <lcpóki Franko b<;dzie u władzy. I w1ększym1 miastami greck1m1, Jugosław11. Po wykonamu fe„
Łomianki do Cybulic i Małocic tj. 31 mareą br. gen. Fr::.nko przem~- Wicll<a Brytania pragnie rychłe·g-0 U· Atenami i Salonikami, nie ma go zadania komisja uda się do
Centralny Komitet Opieki Spo- wiał przez radio z okaz:ji 8-ej rocz· sta0-io~viei;ia w Hiszpanii ustroju libe-1 Jądowej łączności. Kraj prze- Genewy, gdzie opracuje szcze„
lecznej prowadzi intensywną nicy zakończenia wojny do.mowej w ~al~e„o 1 demokraty::.znego . Sl tym, chodzi okres całkowitego za· gółowe sprawozdanie dla Ra ...
Hiszpanii, oświadczając, że w parła- Jaki to ma być ustroi, powinien za.
.
,
,_,.
a k cję pomocy powo d zianom, mencie złożona zostanie ustawa, w decydować sam n:iród hiszpański.
humowama
gospodarczego. dy Bezp1eczenstwa.
_ • 1
przede wszystkim przez do- mY'śl której Hlszpania ma stać się
Hiszpańskie koła republi:kańskie w
. . .,,.,
starczanie żywności oraz go- „państwem katolńckim i socjalnym" Paryżu, uważają wystąpienie Fran1o
rących posiłków. Kuchnie lu- ora.z królestw.em, na którego czele ja· w spra';ie monarchii. za. ostatni. wysiList Marshalla do Mołotowa
.
.
.
ko głowa pamtwa, stanąć ma 111a ra· łek, ce·.em wzmocn.ierua panuiąceg.i
dowe W Jabłonme, Leg1onow1e, zie sam gen. Fran.ko.
reżimu· „Posunięcie to jest dowoZakroczymiu i Nowym Dwo- Projekt ustawy stwierdza, że Fran. dem, że ustrój gen. Franko nie może
Agencja Reutera donosi z ne jest od środków transporłoioi
rze czynne są dzień i noc. Uru· k? zastrzega s1?bie ~r.awo mianowa- trwać dłu~ej"-:--st~ierd~ił pewien zną- Moskwy, że amerykański se- wych".
chomiono kuchnię w Cząstko· Ola w d01Wolne1 chw1h os.oby swego 1ny re~u~likanm ~:szpanski. - „Fran- kretarz stanu, Marshall, skieList kończy się informacją,
. •
G,
d
i zastępcy.
ko usiłu1e oddalic katastrofę tym o- 1
ł d
·
M ł t
l" t
~le, w gm.
<?ra pro wa zone
w Madrycie panuje przekonanie, że statnim
manewrem".
rowa,
o ~m. . o o owa IS , że odpis jego został przesłany:
Jest
rozdawmctwo suchego ustawa ta uzależnia przyszłość k.raiu Wśród hiszpa1i„ltich kół mO'.• :!.rchi. W kiorym pisze:
ministrowi Bevinowi i ambasa„
prowiantu.
całkowicie od gen. Frll!llko, podobnie stycznych w Szwajcarii z:ipanowało
„Wycofanie wojsk amery- darowi Chin w Moskwie do in·
f l
K
'ł ł
jak to było w przeszłości. \Y./ ustawie oburzenie na wiadomość o nowym po- kańskich z Chin zakończy sie formacji.
.
en ra ~Y
O~! ~
pie I nie ma wzmianki o tym, czy Franko, sunięc;u gen. Franko. Monarchiści około • 6
b
N '
Przesłanie listu do min. Mo-Społeczne} przydzielił ponad 1 stając się głową państwa, pozostanie hiszpańscy twierdzą, że preteadenl do
'b 6 eOt czlerwca .dr. h' , 8
ton żywności naczynia ku· również szefem rządu.
tra.nu hiE.zpańskiego Don Juan, nigdy pros ę cen ra nego rzą u C In· łotowa jest wypełnieniem uchenne, koce, 'odzież dla dzie·
~~eczozmawcy praw.ni ONZ s!wie;· :iJe. zechce skompromitować .się przy- ski~go pozostar:ie wówc~as w mowy o wymianie informacji
. "00 d . .
. , ·1
l dz1U, że propo.nowame przywrocema 1ęc1em oferty Franko· Praogn1c on na- Chmach 6.180 zołnlerzy I ma· ne: temat Chin, czego żądał
Cl, -"
z1ec1 um1esc1 we W a• monarcl11i w Hiszpa,1ii nie stwairza tomiast dla Hiszpanii ustroju na wzó1
- USA W
• ·
snych ośrodkach rolnych.
podstaw <lo zmiany stanowiska ONZ monarchii brytyj~kiej.
ryra~z.y.
:
YC?iante ame· Mołotow w pierwszym tygod„
Na terenie \V arszaw wiele wobec tego państwa .. Jak wiadomo,
Wy<l~je się nieprawd~po.dobne, by ry.rnnsk1ch SI~ zbro1nyc? prz~- ni u konferencji moskiewskiej,
• f f .. .
.
„ y ł
I Generalne ZgromadzeD.J.e ONZ w gru- 33.letnt Do.n Juan zg0dził się na przy- prowadzane Jest stale l zalez· przy omawianiu sy_tuacji panu„
ms y UCJ! l orgamzacp zg as~~ I dr.iu ub. roku postanowiło, że dopóki jęcie postanowienia ustawy, że przyj~Gii;:.~
f.hinach,
... ._, nowe transporty darow; częsc w Hiszpanii będzie istniał .,ustrój szły król mialby składać przysięgę na
ich kierowana jest hezpośred- frrunkislowski", kraj ten ni~ bę~ie wierność. zasa.dniczym prawom obec·
nio do punktów gdzie w da- dopuszczony do .grona t:ł.arodow Z1ed. nego l?anstwa.
.
.
.
kcia ·Szwedzkiego Czerwonego Krzyża
. '
. t noczonych 1 do 11:1stytuc1i stworzonyc!i
Bawiący w Londyme premier h1szny~ m?n:enc1e pomoc JeS przez ONZ.
pańskiego rządu repubEkańskiego po.
naibardzieJ potrzebna.
W związku z deklaracją gen. Fran- wie.dział, że naród hiszpański nie prapow. olsztyńskim
W dalszym ciągu żywność i ko, rz~cznik angi~lskie~o !11in. spra~ gn~e. ani kró.la. z rodziny ~rólcwskiej
. t .
l \zagranicznych stw1erdz1ł, ze stosunki am zad11e:!·O tnnego. Pra~1e on stwoW końcu marca br. Szwedzki Czer- żony jest bogato w najnowsze !ro.dkl
0 • · · _
.oziez Zi zuc~na JC~ Z samo O· pomiędzy Wfalką Brytanią a Hiszp a· rzema republiki.
wony Krzyż przesłał na teren woje· lecznicze. Załoga ambulansu składa
tow do okolic odc1ę_1ych przez
wództwą olsztyńskie;:•) ruchomy am· się z 1 lekarki, 2 pielęgniarek, 2 me·
wodę od świata. Nadzwyczajbulans weneryczny, który rozpoczął chaników z przeszkoleniem sanitarny Naczelny Komisarz do Wal-· OSZU 1wan1a zastępcy
I era Ormana dzi:tłalność leczniczą w powiecie nym oraz z sekretarki. Ekipa ta wy·
ki z chorobami zwierząt i ro-/
.
, .
.
.
. szczycieńskim. Ambulans ten dnia ruszyła z Szwecji 2 marca br. i dopieślin oraz szkodnikami wydał
Rzecznik am_erykanskie~o Departa-1 ty w osla.tmch .dm~ch. walk o Berhn, 29.III zajechał przed Ratusz olszly1i- ro przed kilku dniami przybyła do
ł
k
.
mentu Stanu <>Jw1adczył, ze rozesłano pozostał zywy i w1<lz1any był w Eu- ski, aby zapoznać szersze masy z ce- Szczytna, które jest pierwszym p·un•
po dl
. ee>6 _Ym . mu
om1sarzo~ I d.J ws.zy~tkic~ ambasad i konsulatów rnpielami swego pobytu na terenie woje· klem w zamierzonej akcji. Taki ru·
WOJewodzkrm oraz naczelm-1 aanerykańskkh fotografie i szczegó!o.
Rzecznik Deparlamen!u Stanu nie wództwa olsztyńskiego. Olbrzymi bia- chomy ambulans
eksperymentalny
kom wydziałów weterynarii we ryi;opisy zastępcy Hitlera, łr~artina chciał wy~ie~ić p::ństwa, w ~tóryn: ły autokar z napisem „Szwedzki jest dotychczas jedynym na świecie.
polecenie
natychmiastowego Barmana, sk'.zanego zaocznie na rzekomo w1dz1a.no Borm:ina. Rowa1ez C'.ze~woi:iy Krzyż" skupił zaraz wokól Szwedzi pierwsi wpadli na ten ge.
1 śmierć przez Trybunał Norymberski. nie chciał on udzielić informacji, czy s1eb1e liczne tłumy. Ambulans składa nialny pomysł, który umożliwi dotar•
.
.
.
Z?rg?IllZOWflI"!I~ bezpł~tnCJ ·O- I Nostąpiło to po otrzymaniu szere!,lu poszukiwania Barmana prow1dzone są się z maleńkiej poczekalni umieszcza- cie z najlepszą pomocą lekarską do
p1ek1 lekarskie] nad mwenta- 1niepotwierdzonych wiadomo~ci, drogą przez Stany Zjednoczone w porozu. nej w tyle wozu, nowoczebnie urzą- najbardziej
zapadłych
zakątków
rzem żywym na terenach do· oficj~lną i o!lie~ficjalną, i~·lwby Bormai:i, mieniu z innymi państwami.
dz?nego gabinetu .weneryc.zncl.io i du- wiejskich.
fknięfych powodzią.
o ktorym stwierdzono, ze został zab1foJ kamery sleryhzacy1ne1. Wyposa· 1 Jul _kilkanaście dni duży au~ok~r
Najważniejsze jednak to że
n.a zm1~nę z , mały1!1 wozem poJav.:ia
d ·
''d
s1ę w w10skacn powiatu szczyc1e1i.sk1e•
z1ec1 . J?OWO . zrnn.
znaJ ą
go, a wszędzie pojawiają się duże ilo·
schromeme, opiekę 1 pomoc w\
ś.
generała
ści chorych.
·
do~ach wypoczynkowych w
O
Każdy bez względu na stan zamoż·
WOJ. Warszawskim, Poznań·
ności zostaje zbadany i poddany ku·
skim i na Dolnym Slnsku zorPogrzeb generała broni Swierczew- pocztami posuwa się batalion piecho· 1 czewskiegC' Krzyżem Virtuti Militari racji przy pomocy peniciliny.
..,.
skiego, poległcl!o w walce z UPA od- ty, szwadron przyboczny Prezydenta I klasy.
ganizowanych przez Minister· był się dnia 1 kwietnia br. w \Y./arsza· R. P. i inne oddziały wojska. Dalej
,Na ustawioną w pobliżu trybunę
Ambulans weneryczny zostanie kilstwo Oświaty. Sprawą wyi;yła- wie.
widać wieńce z całego kraju i z za- wstępuje Marszałek Żymierski, by ka tygodni w powiecie szczycieńskim,
·a
dz1·ec1·
do
domów
·
wypo
"ranicy, między innymi od Prezydert- wy"łosić
poże"nalną mow<;, następnie z tym, że dwa dni w tygodniu będzie
nl
.
.
:
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 5
"
"
czynkowych zaJmą sie, Ch. 1. j 13-c 1· w Centralnym Domu Oficerskim, ta R. P., marszałka Sejmu, marszałka przcmawhją marszałek Kowalski, pre- czynny w samym Szczytnic, a resztę
\Y/. P., od Premiera, PPR, Z•Niązku mier Cyrankiewicz, wicepremier Go- dni - praca w powiecie i wyszukiwa·
P. D„ Caritas, oraz Gminne I g,:lzie wyslawicn.o zwłoki na widok pu- Dąbrowszczaków, wieniec Armii Ra- mułka, gen. Tmbinkow w imieniu ar- nie chorych.
Komitety Opieki Społecznej.
b!iczny. St~aż honoroY'.ą. przy trum- dziechiej. 3 wieńce jugosłowiańsba, mii radzieckiej. gen. Modesto w imieme hzymah przedstawiciele Dąbrow- wieniec Hiszpanii Republikańskiej i niu republikanów hiszpańskich, wreKuracja w ambulansie będzie trwa•
W dniu 1 kwietnia odbyło się szczak_ów: wiceministe; p:zemyslu p~k: inne. Oficero\\·ie na ośmiu poduszkach szcie płk. Szyr.
ła tak długo, aż chory zostanie całko·
1
W Belwederze posiedzenie ina- Szyr . pl~ .. Korczyn~ki. \Y./ ~ru~ie1 niosą ordery zdobyte na wszystkich
Potem j!enerałowic zdejmują trum- wicie wyleczony, bądź zaleczony do
U<1Uracy1'ne Cenira!n°go Komi- ru.ndzie ~b1ęh w.artę mm. Radkiew.icz, fronh:ch przez śp. gen. świerczewskic- nę z katafalku przenoszą na wojsko- tego stopnia, że stanie się nieszkodli0
•
"'
min. Mrnc, wicemarszałek
Se1mu
p rzed trumną postępuje szdciu r· wy samochód ciężarowy. Rozlega się wy ..dl a o toczema.
·
p
k ·
·
tetu Obywatelskiego Pomocy Zambrows ki i poseł Kliszko 1· ako de- QO.
kot werbli i ro7.poczyna się przed a.kCJ1 w pow. c;:~·ZCZ;Y t no.o amzabuJonczemu
d.a
księży.
Trumna
okryta
jest
kirem
i
war
.ans
·u
O fiarom P OWO d zi przed prze- legacja PPR. W trzeciej rundzie ge- barwami narodowymi. Za lawetą idzie trumną defilada. Wszyscy 11dnją się się do pow. Pisz 1 ~rągcwo 1 będzie
wodnicfwem Prezydenta R. P. ncralicja: . marszałek Żymierski, gen. najbliższa rodzina zmarłego dalej do- samochod~mi na Powązkowski Cmen· praco\\ d. wedłu~ takiego same!!o plaBieruta. Rząd przeznaczył na Spych~lski. gen Korc~y~, gen Za- slojnicy pa1istwowi, korpus dyploma- tarz Wojskowy.
, n~: 2 dni ~Ją miast, reszta dni tygod·
1
· pierwsze]
·
· pomocy o f'Ja· wadzki,
gen. Jaro- tycznv, dele,\ł.ac1· c za"raniczne:
radziccAte1·ą cmentarną s"cnerałowie niosą ma dla wsi.
a k CJt:.
szewicz. gen. Popławski
...
rom powodzi 100 milionów
ka, francu.ka, jugosłowi:ińska, cze- trumnę nad otwartą mol(iłę. Słychać
D . ł l ść . h
!!
b l
.
O godz. 13.30 przybył Prezydent chosłowacka, dakj posłowie Sejmowi. „Requ iem" i „Salve Regina". Przy hu· b dz.ia a ~oł &uc orne 0 am. u ~nsu
złotych. Wobec ogromu zni· B'1erut, premier
· cyramuew1cz,
1•
•
·
Luc.owe
·
.
ę
zie
mia
a
ogromne
zna~••n•~
ako
1
marsza- p os
1 k.1e stronmclwo
rcpre- 1rn sa 1w zw 1ok.1 ś .p. gen. ś w1e;·czcw. d
. .d !
.
-- - •
,
szczeń i potrzeb suma ta jest lek Sejmu Kowalski oraz wiccmar- zentuje Prezes St. Mikołajczyk, pre· skic~o zostają zło~'onc do grob 11 •
~c.
1. naW os ro":.&s:za pomoc w ~eJ
niewystarczająca, l\omitet za- szałkowie Zambrowski i Szwalbe. 1 zes Radv . 1cze nej dr Kiernik, członMo~iłę okrywają kwiaty. \Y./itla~ b~e t zilie. k .si:ys~y ~h~rky z .tere;I,°'~
1
1
tern zwraca si<> do obywateli Dziekan generalny \Y/. P. ks. płk. kawie NKW i liczni posłowie.
prostą tabJ;cę z napisem: , ,Generał 0
• a dc1ąl ~rnn. Jah· nfJprkę ~cJ
0
'<
Warchałowski odprawił modły żaB"oni Karol $wierczcwski urodzony z~ ~si
kl-zkndf orr, 1 Y tora
Z apelem O wzięcie czynnego łobne, po których marszałek i ~eneNa Placu Zwycięstwa, udekorowa- 22 lulc~o 1897 roku. Bohater walk o łmoze. sta się ęs ą a cz. 1ego spo·
· ł U W wys1'łk U, zm1erza1ą·
·
·
nym fla«ami
mcodowymi przepasany- wolność Polski Ludov·e1· z fasz~·zmem, eczens wa
Ud ZHl
rałowie wynieśli na ramionach trum" przed
·
/
mi krepą,
Mogiłą Nieznanego
cym do usunięcia skutków zni· nę i umieścili ją DJ. lawecie działa. Żołnierza ustawiony jest katafalk.
dowódca II Arn>ii, wiceminister oSzwedom, którzy podjęli nkcję leszczeń. Komifct powziął u Kompania honorowa prezentuje broń
brony Narodowei. Pole!!ł pod Sano- czen!a, winniśmy wiele. . 'k powinno
chwał<>
normie świadczeń i przy dźwiękach marsza żałobnego
Generałowie zdejmują trumnę z la- kicm od sk;ytobóiczych J.:ul fa<~y- się zapominać o tej przyjacielskiej po0
'<
Chopina kondukt pogrzebowy ruszył wety i stawiają ją na btafalku. Na- stów ukraińskich dnia 28 marei J'l17 mocy ze strony tych, którzy dla cespołecznych na rzecz powo· prowadzony przez acn. Paszkiewicza. stępuje kraz uroczysty moment: r. Wiccznil chwala wielkiemu patrio- 1Jów h'tmanitarnych pn~·jcchali do
dzian
....,. Na czele pocztów sztandarowych. Za prez. Bierut dekoruje ś .p. gen. świer· cie, dowódcy i żołnierzowi",
. l najbiedniejszyQ!1 w Polsce terenów,
dzi.
W chwili obecnej klęska po·
wodzi mija. Straty jednak są
bardzo poważne. Min. Rusi·
nek określił je na 5 miliardów
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ZAGADNIEN IA
/

Budżet Państmomg

Akcia scaleniowa

nar. 1947

w 1946 r.

Budżet państwowy jest to obowiązu- inwestycyjny po,v1men wchłonąć tych różnicy między ceną wolnorynkową
Akcją scaleniową w 1946 r. objętych
j~ce dla władz pa11stwowych zestawie- bezrobotnych, ukrytych, ale w prze- wysoką a niską - sztywną odpowiadame dochodów i wy<latków. Takie zcstia- myśle jest podobnie, też trzeba redu- jącą kosztom) - głównie z cukru - było 78.538 gospodarstw w 367 obiek-

wi~nie opracowuje

Hząd i przedkłada kować. -

Trzeba więc i wi~cej rnkła- :~?.2

miliarda;

_n_adwyżki z pr~t>ds~ę- j t,ach, o ogólnym obszarze

369.381 ha

S~Jmowi do 1,1Chwalenia. To opracowa- I dać warsztatów pracy, ale tu bez krc- b1orstw - 1.9 miliarda; sprzedaz mte- na terenie województw: warszawskie-

me nazy~~ się _Preli~1in.arzem hudże_to~ d:ytowe~ pom~cy ,zagranicznej szybciej nia ponie~i~ckie.g? - 8.0 milia:ąa; o- I go, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego,
płaty iadnu.mstr..1 ~ne - 12.5 miliarda. J białostockiego, pomorskiego, poznań
.
.
.
wym. Otoz ~ ta~1 prelnrn.narz. zost.ał JllZ me m~z~a dzia~~c.
Dla imormacJi, po·daJemy mektore 1 Wydatki: Mm1sterstwo Obrony -- skiego, krakowskiego i rzeszowskiego.
ogłoszony. Z n:ego wymka, ze dochody
125.6 miliardów zł.; Ministerstwo Bez- Wykonano prac 36.312 ha obliczenio·
~a 1947 r. mają wynosić 174 i pół mi- ' szczegółowsze cyfry:
l~ard~ zł., a .wydntki. pr~e~zł? 17~ mi- 1 Dochody: podatki. bezpoś;ednie ~ d~- , p~ecze11stwa-;- .17.0 miliardów .z.ł.; ~i- wych - co odpowiada całkowitemu
hardow. ~fozna. pow1~dzic~, ze rown.o- chodowy, o~Jrolowy i te, kt01·e · p.ł.~c1 się 1 msterstw? O~w~aty - 1?·? m1hardo~ scaleniu około 8.000 gospodarstw chłop
waga budzek.l tJ. powią~mm~ wydatkow na pod~taw1~ nak~zu) - 5.6.~ m1hard~; I z.ł.; .\VyzyYv1eue„ 111dnosc1 ~O.~ mI- 1skich. Stosunkowo duża rozpiętość popodatki posredme ~pła~1 się w ,cm1.e I han~ow zł.; Deflcy~y pr~eds1ęh10rs!~ rni<;'.<lzy ilością objętą akcją scaleniowi!
z dochodem została osiągn~ęta.
Ale to tylko tak na papierze, w cy- 1 towaru - akcyza od pnva itp - 7 .. ł mi- . budzetowych (koleje, mernchomosci j ( 369.381 ha) a wykonywaną pracą
frach. Tak.a ró~n~w~ga 1~az~wa się. for- liarda; ..monopole (wódka, tyto1't) - ziemskie, traktory) - 4.9 miliardów J ( 3G.~12 ha) tłumaczy się zapoczątkowamem prac w roku sprawozdawczym
malną. Osiągme się Ją dzięki np. medo- 47.3 m1harda; wpłata z przemysłu (z 1zł.
(prace w początkowym stadium) oraz
·
statecznym płacom urzędniczym. Gdyczasokresem trwania scalenia ok. 3-ch
by płace urzędnicze były normalne tj.
lat. Należy podkreślić, że prace scalewystarczające zupełnie na życie, gdyniowe prowadzone są głównie na tereańsłwowy
by budżet zaspakajał i długi pafistwonach zniszczonych, przyczółkowych,
we, gdyby przewidywał odłożenie sum
przedsiębiorstwom państwo- dawnych poligon.~ch itp. i mają na cePodległy Ministerstwu Rolnictwa i wania
na odnowienie majątku paiistwowego
-wtedy budżet osiągnąłby równowa- Reform Rolnych Państwowy Fundusz wym, instytucjom państwowym, sa- lu planową i racjonalną zabudowę łych
gę, materia.Iną. Budżet tegoroczny jest Ziemi stworzony na podstawie dekretu morządowym, spółdzielczym itp. nastę- ler~µów z jednoczesnym uzdrowieniem
zro~nowazony !Ylko formalnie. Przed o przeprowa<lzeniu reformy rolnej z pujące ilości majątków, łącznie z resz- struktury agrarnej, nadto zasiedleniem
.gruntów opuszczonych. Akcja scaleni,()W?Jną stanowiłoby to wypełnienie dnia 6.IX.1944 r. przekazał do użytko- tówkmni:
wa przyczyni się w dużej mierze rów·
głownego warunku stałości pieniądza,
nicż do szybszego zagospodarowania i
gdyż państwo nie potrzebowałoby już
odbudowy terenów zniszczonych.
U t y t ko w n i c y
?ru~rnwać pieniędzy na pokrycie swoNa pierwsze miejsce wysuwa się woJ
o~i~k~~w Obszar w ha
ich potrzeb. Po_w_sta!Jby war~mki do
jewództwo łódzkie, gdzie wykonano
pracr 1!-ormaln_eJ I m~długo os1ągnę~o7.444 ha obliczeniowych (z ogólnej licz1.731.559
5.747
Zarząd Państwowych Nieruchomości Ziemskich
by się l matenalną rownowagę budzeby 40.534 ha - objętych scaleniem) i
55.240
132
Roślin
Hodowli
Zakłady
Państwowe
tu.
białostockie 7.128 ha ( 31.817 ha), dalej
35.937
52
Państwowe Zakłady Chowu Koni
. ~er~z jest ina~zej. Prócz bud_żetu istkieleckie - 6.853 ha ( 104.253 ha), km27.959
115
Wyższe uczelnie i zakłady naukowe
Ill~.Je Jeszcze panstwowy plan rnwestykowskie - 5.444 ha obliczeniowych
116.483
3.449
Chłopskiej
Samopomocy
Związek
państwo
które
cyJn?' tzn. 'VJ'.'ą~tków,
2.985 ha
( 49.184 ha), lubelskie 327.9i3
2.058
Instytucje państwowe, samorządowe, wojsko i inne
zannerza włozyc w gospodarstwo, w
2.868 ha
( 41.804 ha), poznańskie 50.493
1.571
Szkolnictwo rolnicze
przemysł, w odbudowę itd. Te wydatki
(16.366 ha), warszawskie - 2.118 ha
1.115
170
Lecznictwo weterynaryjne
też trzeba czymś pokryć i tu trzeba hę(8.247 ha), rzeszowskie ~ 1.089 ha
16.000
141
Ministerstwo Leśnictwa
dzie częściowo pomóc sobie prasą dru426 ha
( 74.924 ha), pomorskie 7.930
24
Prywatne Firmy Nasienne
karską. Prócz tego do użycia tej prasy
( 2.254 ha).
60.000
700
Administracja bezpośrednia Funduszu Ziemi
zmusza państwo jeszcze szereg innych
Można temu z.apobiec
czynników. 2.430.159
14.359
Razem
więcej lub mniej, ale jedno jest pewne,
że formalna równowaga budżetu nie
zapewnia jeszcze stałości pieniądza. w
Z zapasu Państwowego Funduszu '. któw rolnych o obszarze ok. 60.000 ha.
takim razie może ona być zachwiana.
e I
I
gdyby pieniądza pojawiło się więcej Zie1ni nadzielono z parcelacji ponad 1 Są to majątki większe, nierozparceloniż trzeba, wtedyby staniał, a ceny 1.000.000 ha - 360.000 rodzinom, któ- wiane, lub resztówki z zapasem ziemi.
. ..
.
W roku bie_żącym pow)'.'ższe obie!d! (
wzrosły, trzebaby podnieść place, _ re otrzymały ziemię na własność na
W roku ubiegłym ho<lqwla swm poponad zostaną rozdzielone pomiędzy własCJoraz
Da:wnych,
Zia czym siłą rzeczy nie nadążyłby Ziemiach
dz 3.500.000 ha - 492.000 rodzinom na I wych użytkowników i przekazane na I niosła duże straty z powodu różycy i
.
·
·
świń. Bra. k s1.Irowic P. oc.iągn,ął
wzros t wpływow - i, po rownowa ',e, Ziemiach Odzyskanych. Ponadto na Zie- cel.e sz_ kolnictwa rolniczego o_ra.z spół- pomoru
k
d
l
takie niebezpieczeństwo istnieje. \V roku ubiegłym też mieliśmy równowagę miach Dawnych do parcelacji i obsa- dz1elm. Samopomocy Chło~skieJ. Pozo- za ~o Ją .st~~ty s1ęga1ąc~ . z1esiąt .o~
ro~u biezącym Mlllldzenia poozstało ok. 150.000 ha i w stałe merozparcelowane obiekty o cha- tysięcy swm.
..
rakterze folwarcznym przekiazane będą stcrstwo Rolmctwa i Reform Rolnych
fonna 1ną bu dż. etu. korzysta Iismy z <lu- trakcie obsadzania ok. 150.000 ha.
·· d
b
•
d kł J
żej pomocy UNRRA, a jednak pod koW przejściowej administracji Fun- Państwowym Nieruchomościom Ziem- o ac a staran, a y zapewmc o poniec roku zaszła potrzeba wycofania
wiednią ilość surowic. Pierwsza pa~
części pieniądza, w postaci daniny na- duszu Ziemi pozostaje jeszcze 700 obie- skim.
tia - 4.000 litrów surowicy przeciw•
·
różycowej zostałia już rozdzielona po•
rodowej. W tym roku z UNRRA mniej
między województwa.
skorzyst.a my, więc i większe niebezpieczeństwo.
Ministerstwo Rolnictwa i Reform
rO
Ponadto budżet tegoroczny Jest praRolnych wzywa hodowców i organizawie 2 razy większy niż zeszłoroczny,
cje terenowe Związku Samopomocy
SZ
nie licząc tu ujawnionych w tym roku
Chłopskiej do organizowania w kwietgum na wyżywienie ludności zatrudnioDo dnia 1 marca br. dostarczono dla I dzielnie dla wolnej roprzedaży wśród niu masowych. szczepień świń przeciw
nej przez państwo ( 50 miliardów). Zeróżycy. Tylko akcja masowa
·
140
· 1, ro1n ik,ow , . nawozow:
ilosc1
•
.... „n 1•0 rol{tl te stuny ni·e }Jvły
•złego
11 .1·'"'"
.
N 1 . może
. ·.400 . t o~ nawozow
rolnictwa następujące
J _
"'
a ezy więc
sztucznych, w te.i liczbie z rmportu ok. dać najlepsze rezultaty.
95.167 ton nawozów ,azotowych
ne w budżecie, należały do funduszu
53.000 ton. ( 50.000 ton soli potasowej sporządzić spisy gospodarstw, podając
fosforowych
58.887 "
a·prowizacyjnego.
- 400;0, 2.000 ton saletry amonowej- ilość świń w każdej wsi i poprzez gmi·
potasowych
'.:
72.220 "
Otóż ten dwukrotny wzrost troehę
35% z Anglii, 1.000 ton azotniaku z nę lnb bezpośrednio przekazać powia•
uzasadnia wzrost cen, ceny w lym ro- Og. 226.274 ton nawozów
weterynaryjnemu.
towemu lekarzowi
ół
ł
.
.
częrrJkll,
kll Są W iększe niż w zeszłym
l ·1 M' ·
· ·
h
- z powyższej i 1osc1 otrzyma y sp - Norwegn··) ·
Do masowyc szczep1en za ec1 o ml•
~ciowo zaś wzrost dochodu społecznesterstwo Rolnictwa i Reform Rolnych
go, ale należy pamiętać, że odpada
organizować kolumny, składające się z
UNRRA, stą<l ciężar Jmclżrtn m . gospo0
weterynarii_ i_ personel.u pomocle.karzy
1em
łpracown"1k
ł
„
ł
w
niż
większy
darstwo będzie chyba
mczego {absoiv.:en~i i stt~de~Cl medycy·
roku ubiegłym. Dl.fi.tego to i prelimin~ wel~ry~aryJneJ,_ ~mtarmsze ). N.a•
.
.
narz przewi<luje nowe źró<lła <lochoNaogół myśli się, że pszczoły hodu.i.e l spa<lł zbiór owoców. To zmusiło ~adow- 1 lezy umkac. s~czep1en . ~okonywanych
dów pai1stwowych, między innymi, rolnichvo obciąża się 6 miliar<l,1mi do<lat- ' się n.a to, aby mieć miód. Owszem miód I ników do zakupu rojów. Historię tego przez osoby :r:1e~ykwahf1kowane_. eJ:roku <lo podatku gruntowego. '" tym ro- też, ale główna rola hodowli pszczół l ciekawie ilustruje poniższa .tabelka (da- zi to ~°'~'~zme roz.~rzestrzememem
ku wieś bę<lzie płacić grubo większy po- przypada na zapylanie kwiatów i tym ne te wzięto z a;t. Mgr. B1elasa z Cza- P?moru swm. Szczepic ~olno _wyłączme lel_carzom '"'.eterynaryJn)'.'ffi I persosamym uzyskiwanie wysokich zbiorów. sopisma Ogrodmczrgo ).
datek gruntowy.
nelow1 pomocrnczen;iu pod ic_h ko?_tro1937
A jrśli będzie !rudnie.i - trzeba hy, Przeprowadzono h~Hłania na ten temat.
~ą .~so_lnslą. Surowica pr~eciw rozycy
dobre
kwitnienie
pomyśleć o oszczędnościach w hudżr- Poletko szwedzkiej koniczyny o posw1~ .iest oddana wyłączm~ do dys~o2.000
ilość uli
cie. Istotnie trochę n::i.wel ma !'iię I wierzchni 1 m 2 otoczone muślinem. ahy
zy.CJl l~kar7;Y. wet~rynaryJ_nych. d~1a•
SO.OOO ą
zbiór owoców
zmniej~~yć ilość ludzi zah·11dnionych I się nie mogły pszczoły dostać <lo kwiał.3;Jących w sc1słym kontakcie. z~ Zw1.ą~przez państwo w administrncji, ale to tów. <lało 1.01 grama nasion. Natomiast
k1em Samopm.:iocy .Chłopsk1eJ. .Mim·
1940
1939
1938
wsz:vstko nic. - I tak pozostanie ich , takie samo poletko bez rnnślinn - daslerstwo 1:olmctw~ i Ref?r~ Rol~ych
dobre
złe
dobre
ok 330 tysięcy ( oś,,·iata 121 tys. P.Pz- ło nasion ~OO razy więcej. \V Hamburostrzega, ze surowica, znaJ<lUJą~a się w
10.000
6.ooo
2.000
gu w r. 1923 miał miejsce głośny propi0czeństwo - 90 tys., inne resorty rę~ach l~rywatr~ych :"' handlu spekula165.000 q
75.000 q
60.000 q
120 tys.), czyli 1 na 72 obywateli, co res pszczelarzy z s~downil~ami: SprycyJnym itd moze hyc fałszow~na, bez\ skiwm1ie rlrzrw w meodpow1ednnn czajest wiele, wiele za dużo.
Pszczoła naprawdę jest współpracow- wartościowa a nawet szkodliwa dla
Trzeba hv więcej zrPdukować, ale ·:ie okazało się zabójcze dla pszczół. ale
św).>·- rolnikp
nikiem
katastrofalnie
bo
s;:idowników.
iła
~
I
Pla~1
trz€b.a vom)·śleć o pracy dla nich.
,
1·

I
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KOLEZANEK

wa \ r11tydliwćgo św. Kinga, bł. która znała aż 14 języków. PoSalomea, hl. J~tdwiga. Wiele dobnc zjawiska spotykane były
świąlohllwych kobiet żyło 11a we Francji.
dworach książęcych w 13 wieJak u schyłku sh1~·ożytności
, istniały stowarzyszenia rzemie- kll, co otoczyło 'lvogóle ~rn~icty. kobiety spodziewały się, że
ślniczck, coś jakby dzisiejsze P~W'.n~! aui'eoh1, a ,szczcgolme n-: chr!'eścijań5'1.wo przyniesie im
spółdzielnie pracy.
wiclbu~i:a przez ,owczesną spo- zmw11y na lepste w ich p.ozycji
Okres wojen krzyżowych łec;mosc byłn krolowa Jadwiga. społecznej, tak znów u schyłktt
zmieni! trochQ sytuację kobiet
P~·zez c:.lly okl'es .Jagiellon(1w średniowiecza .kobietr. s~odz_ie
1~a lcp~ze. _\V 1.4 wieku hyło we I koT)_1cl? rn:. ko_rzysluły. ze żtlo- ~\"li~~· si~ ~d rc!o1;i1:ac1i w.1elk1c~
rankturc1c lulku wolno-prak-1 byczy nau1...i, me chodziły nu
zrn1.m. Niestety 1 Jeden 1 drugi
tykujących lekarek, były też mwcrsytct, nic '';alczyły o pr~t- ~·~ich znwh~dl ~H1dzicjc ~obiet.
malarki i uczone, ak spolcczei'1.- wa, zadawalały SI\'. s~'l! pożyCJlJ J)•lk? yo.1cd>'ncze kobiety, o
st wo niechętnie się do nich o<l- w domu.
.!>~lne.1 1_1~,:_yw1dua~ności. mogły
nosiło, nic :szcz~dząc :im obelg
\V tym wic~c okresie widzimy s 1 wyh1c i wyrobit~ sobie pozyi zniewag.
. pewrni różnicę na niekorzyść CJI;'. w społeczeństwie, z.aś dla
Wielką hai'iln! średniowiecza kobiet polskich. Na zachodzie . m~s chlopskkh i l1}ieszcza11jest pomW\\·ianic m~drych ko- już w 1-1 wicku kobiety studio- sJ~1ch, oba t~ ruchy - '~połeczne
'hict o czary, cżasćm na podlo- wały na tinlwcrsytetuch, jak- rnc me zrobiły.
żn zemsty osobi!:ltcj, a w zwh1z- kolwiek · nie powszechnie, ale
Dopiero okres nowożytny, oku z iem odhy\\'lrnic sądów pod były takir kobiety w Paryżu kres : :odzenia się ruchów <lepro~C"ktoratr111 K~ś~}oła, pale1~ie czy WC! Włoszek, po<~cz~1s gdy mokrnlycznych, przy;padający
hl.loch ,,czarownic na stosie, w Polsce legenda mow1 tylko na drugą połowQ 18 wieku zaczy pbwknie w wodzie lub o jednej .takiej odważne.!, co w początkc~:"ał poważne zmiany
tort11t'owanlr.
przchranm chłopca ns1łownłu w pozycji spok~znej wszystkich
Jc~l! ch?dz.i. o s~os1mki w ~ol- zgł~bić :••ic~lzę na Uniwers~tcci~ upoślcdzo~ych i wyzyskiwas~e, me roz1r;:·y ,się ~nc. spec.fal- Jag1e~lonsk1!11: Na zac~o(lue b.Y n)•ch,, a więc i kobiet i był zame od stosunkow, Jakie pano- 1o 1nlkanascie nazwisk kolne- czątkiem nowej er}" dla kobiet
wuły w Europie zachodniej.
cych, które wybijały się nietyl- w sensie wyzwolcrna ich. Okres
Za czasów piastowskich wy- ko w naukach humanistycznych ten nie jest je11zcze zakończon
bijały si.ę ~ylko k?hicl?' na d~,,o- ale także "'. naul~~ch ś~isłych. ny~ alho~viem mimo prawt1ego
rach ks~QZ\'.cyćł1 I .krole,wskich, Naw~~ '.'- H1szpon11, kobiety, o- zrownama ~{.ohiet, masy kobieacz~olwiek by.la me.chę~ społe- czy;v1scic P.o dworac~, zdobyły C? 1nt1!'zą Jeszcze wiele uczyć
czcn$lwt~ d~ zo_n ~J.aslo>~, r !)~= s~b1~ P?wazn~ P?ZYCJę, a szcze- s~ę, p1:acow~ć i przebijać si~,
cho~zctu~l 111em1cckićgo. \\) b1 golme Jedna z !lich była szero- .a~y os1ągnąc rzetelną pozycję
ły się wowczas mo.lka Bolesła- 1 ko znana, Julia z Barcelony, mczależności.
·

KOBIETY W SREDNIOWIECZU
Okres wieków ś11 edi1ich jest ~vih, urodzie i pozycji społecznej
już tak odległyj o. stosunkó\\lo 1c ojca czy mę;i;a, a praw, jamało znany z literatnt•y i puhli- ko obywatel, nie posiadały.
cystyki, 1.e gdy chodzi o sto.życie kobiet w miast.ach nasunki

?połeczn~,

lc~y podzielić na życie bogatych

jakie panowa-

ły w sredn.lowiecżu, mc;z~wsż~ 1rne:szczek. s.tost~nk.ow_o wyg~d-

I

mamy o nich sąd włascrwy 1 111e i dostatme i zycie kobiet
dokładny.
nQd~nych, naprzykład życie uUpadek Rzyh1Li odtlziela epo- hog1ch kobiet w don1ac1:-J_mhkę st.al'Ożytną ~d śtedn Iowie- licz.n>'ch, ultzyn1ywanych przez
cza. Chrześcijaństwo, które w magistraty.
tym okr~sie rozwijnło si~, gdy
Cechy - a wiemy, że życie
chodzi o pothliesienie pozycji gospodarcze w n1iasl.ach opiesipolccznej kobiety, tylko częś- rnło się na systemie cechmvyn1
ciowo spełniło pokładane w nim
wyzyskiwnły pl'acę kobiet
nadzieje. Przywróciło wpraw- hafciarek, koroukatek, szmt1kdzie cześć dla macierzyi1stwa i 1c1•ck, a kohiecie tl'utłno było
wpro\vadzi~o ~allt k?h~et ( Mut- zo~tać cz~ladnikiem, ~1ajstr~nt
ka Bbska 1 liczne sw1ęte ), ale zas zost.ać mogła kolneta mep~·akt~•cznic nie włel~ przyczy- 7.wyklc 1'7;atHw i ,tyl~w :v w~nlło się do polepszenia losu ko- padku, kiedy po sm1crc1 ma,1biel.
~tt·n obcjm?wała jego warsztat
Na podstawie wypowiedzi św. zona czy. corka.
Pawłu z Tarsti. którv orzekł. że
\V 13 i 14 wJeku powstawały
„kobieta milczy w" kościele l We
flandryjskich
miastacll
na zgrcHlladt.eniu _ odstmiQto pierwsze świeckie stowarzyszckobicty od udzinłn w życiu pub- nia.kobiet (t.ak zwnne b.cginki),
licznym, kt6te wówczas prze- mawce na ce~u po~noc i othtow iaZIJlC skupiało iiię dokoła or- . nę pracy kobiet. L1czy~y. one .do
ganizacji l~ościelnych. ~odczas trze~h t~sięcy c~łonki~ 1 pos~agdy w wie.kach starol!iytnych : dllł~ s>~ e. oddziały .. \\ Pnryzl11
kobiety hyły kapłankami, to już Brukseli 1 Ant\vel'pu. Ponadto

i

z samego początku średniowiecza, na sklltek zapanowania religii chrześcijańskiej kobieta odsunięta została od wykonywania funkcji kościelnych.
Dużo kobiet chroniło się wó•vczas w mury klaśztorne. Dzi.a:ło się to przede wszystkim dlatego, że w picrws;i;ym okresie
zdziczcnia i upadku kultury

I
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thi i łykałam. Matka była bardzo <lumn.a z. mojego dobrego
zachowama się. - I czy nie

TR QCff'C'~ WSPO MNIEN

trzeba się było śmiać, mając
Każdy z nas ma ttochę wy ntdi aplil(Jn:n ci. Prowadzę I w koło jedna za drugą, drep- przed sobą podane „wytwornie"
wspomnień z okrt!su wojny, sprawę. Ciężka, zawiła. Coraz cąc sobie po nogach.
w P?gięlej żel.aznej ~J}.i.sce, brudzwłaszcza ci, którzy byli w to nowe trudności, coraz to noną Jakąś s.zarą zupę z ltawałkaNi.emczech mają wiele do opo- we dowody, zeznania świndkoI J.aga znowu wpa?ła na po- mi l?rnl_nvi, klór.a miała przykłasztór dawał najlepszą opiekę wfudania.
wie, protokóły. \Vszyst1 le ak- 1nysł. s,1rn,1·~ tylko N1eh1ka gło- pommac ezysto obrnsem zasła
k?~iel~m niezamęż1~ym, z druByło nas trzy. Spotkaly~my ta mi są potrzebne, Ogłusz.am wę o<lwroc1ła, cna wydawał~ ny stół w domu - uWfl:tamy ro•
g1eJ zas strony był J~dy~ą _<lr?- się w Pi•usz.kowle po wyjściu z przerwę, zehranie znmlmięte, komend~ - w tył zwrot - l znmiccie?
1
gą do kształcenia się I zycia :Warszawy, już pa kupilulacji, narada. I tak w kółko, coraz to w~zyslk1e
to . wyko1;1ywały.
Al
.
kulturaln~g?· Klaszt?r był. je- 1· po powstaniu . . Kolefanki dwie liowe pomysły, nowe syttlaćje. N1ctnka tego mg~y ~1e spo- 11 e na.J1Wzyjenmiej spędtiłydynym mieJscem gdż1e kobiety i ja jedna. One ogi·onmie przyB il ,
.
.
strze~ła, a my miałysmy sa- ś~ ?' Wielk~a110c. Była to ptze·
b', i f 1 t
n·
·
aw vstny się Ja1c dziec.i ~·sfa 'CJ·ę zes'my J·., i- 1·,,,ał a 1) 0 c1ez niedziela - niedziela m 0 gł Y się v.·y ie
.aiic ycz ie gnębione pożegnalli€m się z ro· •
z
,
"' '- '"' y,
wybijały się i Mawały sławne. d ·11 1• . 1 t'·' · d· · 6n11· 0 d wspaniale. ,apom 1nal ysmy
o rugie, unikałyśmy zawrotu wielkanoćna, wiosenna, rados, ·
.
. .
zi ą 1!1° u ....imi uc
•
. bólu i1astnwione nll nową sy- ł
kt 1
'
ł
t
na 11iedzicln. Prawdziwie sło1} ak nT!. ".' xg~ wiek'.1dsław~a ~tórych J~ przemocą odetwano tuaćJ·ę, a ta była nicwyczcr1)a- g owy,
ory pows,awa. z ego 11Cć.zny dzie11 w śliczt1eJ· na„
b.)' a_ mntstl'-a _n1ldcga1 aj kto- I wepchmęto do . wagohu za- n w )0111 •słacH. Jakie~ mt- b~z~ad.ziejnc~o :<ręc~n!a si:. w prawdę 'Virte.mber ii.
ra pisywała duela z zakresu zo- plombowanego z Jadąćymi na a
. I
.) ",
.
1 _ ~ołko i chodzc111a ki ok w l'"rolc
g
„
• fil
f" d 1 . l . •
b
.
.
k11 ięc1e W)" 10cet11e się na ce Jedna za drugą
Grały na 1 r1
,
o1ogu 1. okzó Rn, a.etl
s ow1~1~- ro oty - 1a b1•łam tez 7:gas~o- <Tle J~1'1a wymyśla zawiłą !!y- ·
'
·
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toby położyć szczególny naPOtYCZKA DLA GRECJI (
cisk. Zalesione winny być przeI TURCJI NIEPEWNA
de wszystkim okolice podgór·
. \.
chłopskich
skie, gdyż nasze lasy tatrzańNa posied~eniu senackiej komisi
Sanatorium _ dla dzieci za· 1 wysokim
poziomie, posioda
skie zostały wyniszczone. I dla-1 spr~w zagr":mcz.!lych, na ktorym roz..
i d i
< •
•
I wf!.l.a:no pro1ekt ustawy o pomocy d!&
grożonych gruźlicą z~stało u- doskonałe_ warunki klimatycz·
eoo o
częsc1 w1ose~ny Grecji i Turcji, senator Valdeuber~
rządzone w Rabsztyme, pow. l)e. Czy me wado byłoby pospływ wod przybrał tak wiei- zapropooował popraw.kę następujące;
Olkusz, przez Urząd Woje- my~leć 0 wysłaniu tam chokie rozmiary. Należałoby rów- tre~cj: „Prezyden~ będzie musiał ~o~
wo' dzk1' \V K1"elcach 1· Wo1·eh
d
·
·
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,
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nież
szczególnie
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nąc
pom-0c. czę~~iowo l~b _całkowicM
ryc
z1ec1 .
acow 1
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. tym smut.
n:;i siLute<k iednei z p()Il.1żei
wy.ezcnwódzki
Związek
~amorzą- P. D„ działające na terenie woJ1YID dosw1adczemu_ ro~wmąć ~ólnionych okoliczno-ści:
dowy. Stan
zdrowia dzieci jewództwa I\ieleckieg.o winny
w naszym społeczenstw1e s.za: 1). Je-śl! zażąda te~o jaikikolwi_ek
wiejskich z terenów przyczół- tym się zainteresować i wyzycunek dla Hory naszego kra1u 1 rząd _grecki _1~1b tu:eck1, rep_re.zenhiJl\kowych jest wprost katastro- skać dla dzieci gruźliczych L~sów st~je ~}ę ra~jonalniejsza. z:ozm:iienie dla .Potr~~by I?~- ~:ń~I!~szo-śc w ktO'!'y.mkolwiek .r: tych
f&lny, lecz mimo to wysłano wolne miejsca.
N_ie P,m~mmsmy Jednak ogra- siadania .bogateJ r?slmnosc1.
2). Jeśli zai.ą<la tego na podsta.wi•
do Rabsztyna zaledwie kilkaStarania o leczenie chorych mczac się tylk? d? och~ony la- Tępmy więc szkodmctwo leś- p:oced~ralnego gfos_owani~ Rada B~znaście dzieci podczas gdy jest dzieci w Rabsztynie czyni si~ sów. Na zales1eme kra1u war· ne.
pieczenstwa.
lub w1ększo~ć członkow
·
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Genera1htego Z~rcmadzem.a ONZ.
Jeszcze o o o .200 m1e1sc wo -1 przez . y zia . • ~owi~ przy
Chł
3). Jeże-li prezydent bę.dizie uwa-żal,
nych. Sanatorium w Rabszty-1 Urzędzie
Wo1~ ·,vodzktm w
fe cele pomocy zosta.ł)" zasadio.iczo o•
nie postawione jest na bardzo KieJcach.
UJI·ęzt·eni·u
sią~ięte lub tu, że nie uda gję ich
tJ
osiągnąć w stopniu zadawalai11cym.
Należy zaznaczyć, te w tzw. gło•
Bolesław Swięcimski w roku sobie kwot wpływających do sowaniu procedll.t1Aloym w Radzie Bez•
przeniyśle
1945 pr.zyjechał do Agnieszko- kasy spółdzielni, oraz rucho- pieczeństwa obowiiµuje zwyikła więk..
wa pow. Jelenia Góra, gdzie mości z Domu Ludowego. Ter- szość 7 spośród 11 głoeów, a prawct
veta nie Wielkich Mocarstw nie z.naj•
rozpoczął pracę w różnych or- roryzował ludzi, wyrzucał z duje zaste>Mwania.
W przemyśle chemicznym wielkich pieców, co pozwak ganizacjach
politycznych
i gospodarstw rolników przesieWaclaw Ufnowski dokonał wy- na regulowanie temperatur; społecznych. W ten sposób wy- dlając protegowanych. - OporZAJśCIA W INDIACH
nalazku urządzenia do odzy- nowego urządzenia zasypowe- robił sobie wpływowe stanowi- nym .groził użyciem broni. W
skania
dwusiarczku
węgld · go do wielkich pieców, pozwa· sko w celu osiągnięcia jak naj- ten sposób obrabował wiele oPo.dczas gdy w New Delhi ocz~i•
przy wytwarzaniu wiskozowe- laj~ce:go na rc~wnomierne roz · większych korzyści materia!- sób. Wreszcie okradł z 40 tys. wane jest przybycie Gandhiego na
go włókna sztucznego. Edward !oze~1e m~ter•.ału na. p;:zekro· nych. Został prezesem Samo- zł. Zarz. Gł. Zw. Zawodowego rozmowy polLtyczne z nowym wice•
Majewski odkrył sposób otrzy- JU pieca w1~lk1ego. Wynalazek pomocy Chłopskiej i przewod- Robotników i Pracowników. królem Indii, lordsm Mountbalteo,
wojsk,a bryty>j&kie zmuszane były do
mywania czystego dwutlenkn Wusakowsh.!go dotyczy spo-1 niczącym gminnej spółdzielni. Po roku został zdemaskowany interwencji w czasie starć pomiędzy
siarku z gazow, ulatniających sobu walcowania płynnego! Posunął się do przywłaszczenia i aresztowany.
Muzufl!llan-ami a Hindusami w Bom•
baju.
się przy prażeniu rud, zawie- metalu.
• • •
ł ń
Zamie!!xki rozpoczęły &ię po procesjł
rających siarkę.
·Dużą oszczędność przy bu·
a
S 0 Ca
religijnej Hindusów. Kilka 5wiątyń
W hutnictwie dokonano wy- dowie nowych radiostacji dla
zostato spalonych. .W pewnej miejWl
W
scowości spaliono samochód w.raz z pa·
nala.zków, które ulepszą . pro· ru.chu telegraficznego stano. .
.
.
. &aienami. Pt>licja brytyjska użyła bro•
dukcję. Np. wynalazek prof .. wią wynalazki Manczarskiego,
Trzynastu ucz:.ony_ch amerykańskie.~ sok.osc1 30 tysięcy stop .. W samolocie ni palnej przeciwk<> tłumom 19 ra•zy.
Krotkiewskiego, dotyczący no· pozwalające na umie3zczenje udaje się. w. kw1etn~u br. do Brazyl~~ u~1eszczona _będz1~ .spe~ial.na k~mera,
W Bik arze podczas zajść ulicznych
wego sposobu ogrzewania po- na jednym słupie wielu anten cali:m wz1ęc1a udziału w ekspedycp ktora u~rwah ~db_1c1i: cum1a. księżyca zos!c.ło zabitych 5 osób, a 10 odniosło
\Voiskowego Towarzystwa Astrono· na pow1erzchn1 ziemi. Drugi samolot rany. \V Kalkucie .z;gicęlo 5 03ób a 41
wietrza wdll)uchiwanego do kierunkowych.
micznego, która w dniu 20 maja, ob· · wyposażony bęazie w laboratorium, zostały ranne.
'
serwować będ_z_i': całk~w.ite zać~ienie g~zie pr~ep;owadz~ się ba~ania nad
W najbliższyó dniach przyibędzie
słońca.
Przc1sc1e ks1ęzyca między siłą pronuem kosmicznych 1 notowa- · do New Delhi >przew.od.nic7.ący Ligi
słońcem a ziemią będzie trwało 3 mi· nia co do działania zaćmienia w jo- Muzułmańskiej, Jinn.ach, który rów.
nuty 48 sekund. Obóz ekspedycji zo· nosfE>rae. Fotografowana będzie taltże niet został zaiproszony na pertrakta•
Wiosna tegoroczna przyńio- si~ do budowy i naprawiania stał już założony w pobliżu Bocayura południowa część dro~i mlecznej. Za cie z wicekll'ólem.
sła nam ogromną klęskę, którą wałów rzecznych, grobli i t. p. Minas Greaes (640 km na pónoc od pomocą spektroskopu uczeni zbadają
jest powódź. Może z;byt zaab- Wielką rolę ochronną przed Rio de Janerio}. Miejsce to znajduje ogniste gazy otaczające słońce. Mete- RUCH PRZESIEDLE~CZY NA'
się 800 m. ponad poziomem morza, orologowie ust.a.Ją wplyw zaćmienia
sorbowane wielorakimi pilny- wylewem wód odgrywa zale- wybrane zostało dlatego, że będzie słońca na pogodę.
DOLNY śLĄSK I ZIEMIĘ ,
mi sprawami
odpowiednie sienie kraju. W cieniu lasów można stamtąd najwyraźniej widzieć
Po raz pierwszy w historii zaćmie·
LUBUSKĄ
nie to nadawane będzie przez aparaty
czynniki nie zabezpieczyły kra- śniegi obfite - główna przy· zaćmienie.
Specj lny samolot
obserwacyjny telewizyjne National Broad Casting
ju przed żywiołem. Z obecnej czyna powodzi w bezleśnym
Nieosiedlone rodziny repatrianckie
będzie fotografował zaćmienie na wy· Company.
ze śląska Opolskiego przerzucane są
sytuacji należy - szkoda, że kraju
topnieją znacznie
obecnie na inne tereny. Ruch przesie·
poniewczasie
wyciągnąć wolniej, co sprawia nie tak
dleilczy obe)m.u)e niemal wuys\\<.ie
wn.ioski, że, lecząc rany powo- gwałtowny przybór rzek. Las
o u
u 1
powiaty Opolszczyzny, gdzie pro·
jenne, trzeba pamiętać o ta- stanowi ochronę !,lrZed wyle·
Nowa roślina powstała ~e sk•1yżo- ostrężyną. Coraz częściej można spot· blem rodzin repatrianckich, które okiin zagospodarowaniu kraju, wem, szczególnie w okolicach wania cebuli i czosnku, karlion, zosta- kać tam ogórki cytrynowe. Skrzyżo- puścić musiały gosJ'odarstwa zwery, re uwzglpdni'ało by zapo- ..łórskich. Jeszcze kilkanaście ła wyhodowana w Am!'rvce. ! :iLzv wano również poman!lcz 7 ci·fryną fikowanych Opolan - nie został cał
kto
...
~·
ona w sobie właściwości obu ty.·h po· otrzymując tzw. cy\raf.~z~, cnu man· kowicie zlikwidowany. W połowie
bieganie nieoczekiwanym kię- łat temu Polska była jednym z żytecznych ~oślin.
darynkę z grapefruitem otrzymując ubiegłego tygodnia wysłano w 12 wa·
skarn. Szkody, sp~wodowane najbardziej zalesionych kra1nną roślinę powstałą z f.Gła~;enia tangelo. Pewien Japonczy\. W) i~odo- gonach 60 osób z 42 sztukami bydła,
Europy. Obecnie lasów pomidora ze strąc3kami papryk' jest wał tzw. jampelon, \).)SZt?k waciv 'dl1t dnia następnego 17 wagonami 81 osób
p owodzią ' są trudne do powe- jów
· t
·
· •
t
topero
czerwonej barwy raiąższu.
z 32 sztukami bydła, dalej 29 wagotowania'.
.
Jf_S znacz~ie mmeJ, prze rzeDzięki usiłowaniom ka1if.>rni)-1-:ch
Dzięki wynalazczości ogrodników
z 126 osobami i 96 sztuk bydła
Zapob1egame klęskom po· b1one bowiem. zostały pod~zas1 ogrodników rozpowsz1:chnione n dziś natura obdarza nas coraz nnwszymi znów
każdym dniem liczba przesiedlanych
wodzi nie powinno ograniczać: wojny. Jedynie na Z1em1ach' w Amu-yce maliny skrzy:':J\, ' :ie z I dziwami.
wzrasta.
I Przesi_edleńcy jadą przeważnie na
Dolny Sląsk, część na Pomorze Za·
chodnie, lub Ziemię Lubuską. Nielicz·
ni tylko obejmują bardzo zniszczone
odwiedził Frarrcję w czasie s.wej prnjektowanej
gospodarstwa poniemieckie w pow.
podróży do Europy.
głąbczyckim, na terenie Opolszczyzny.
Ws3ystko to wskazuje, że prohlem
rzeg.o, zwołany zosta.ł do pafacu królewskiego
TAJNY SKŁAD BRONI WE FRANCJI. P.oNOWY AMBASADOR- USA W POLSCE.
rodzin nieosiedłonycli przestanie na
na
naradę
gabinet
&irecki,
którv
ogło~ił
królem
licja fraocuska wykryła sklieid broni w piwnicv
Podano elfoalnie do wiadomości, że prezydent
Opolszczyźni2 istnieć.
.
Grecji
brata
Jerzego,
księcia
Pawł-a.
niez:amieszkałego domu w Clermont Feran<l..
Truman mianował ambasa·dorem w Polsce p.
Istnieje przypuszczenie, fe ·znaleziona broń n-aS t aritc.-~a ~riffisa. Nominacja :1Jostanie przesł.a
KURS OCHRONY ROśLIN
leży do tajnej organizac}i wywrotowej MA c.
na do Senatu dla zatwierdzenia w najbliższych
ZNIESIENIE POBORU REKRUTA W USA.
Skonfiskowan-0 znaczną ilość karabinów ma·
dniach. Rząd Polski udzielił już agr;:ment no·
Podczas urnczystości zorganizowanej w Białym
szynowych, rewolwerów oraz kil!ka 5krzyń zaW Państwowym Inst_ylucie Nauko·
wemu ambasaidorowi.
Domu, prezydent Truman podpisał ustawę, kła
palników d<i bomb.
wym Gospodarstwa Wiejskiego w
dącą kres poboro.wi rekruta w St. z.;ednoczoI Bydgoszczy odb-ył się międzywojenych.
WIELKI POŻAR W HAIFIE. \Y/ nocv z nie·
SKARB ARMU NIEMIECKIEJ W AFRYCE.
wódzki l::urs ochrony roślin, ;:organidzieli na poniedziałek 31 marca br, zostało
W d·1iu lądowania wojsk alianckich w Tuoisiit
zowany przez Stację Ochrony Roślin
wysadzonych w powietrze 6 zbiornik5w z ben·
\, Biura Gospodan;twa
kilku żołnierzy niemieckich ukryło ka.i;ę 11 Kor·
PREMIER RAMADIER U GEN. DE GAULLE.
Wizjokiego w
zyną w Haifie, zawierających 600 .tysięcy _gapusu Afrykańskego" w bańce od naftv i zako·
Fra:ncuski mini.ster informacji oświadczył, że
I Ton:niu na polecenie Ministerstwa
lonów benzy.ny. Podczas olbrzymiego pozaru
polo i w IJ"iasku w g-łębi pusty.ni. W knsie
premier Rama1dier przeprowa·dził poufną roz/ Rolnictwa.
spaliło się 8 wielk~ch cystern ropy, a 6 innych
znajd ało się 10 miliardów 1J-irów. Widział to
mowę z gen. de Gaulle. Rozmowa miała się
Kurs ten przeznaczony był dla fo·
zostaJo objętych płomieoniami„ Straż pożarna
żołnierz wł/oski Vłncenzio LanaPo powroc.ie
odbyć w paryski.n mieszkaniu generała, Spot·
~truktcrów po'Ni~towych ochrony roś·
pompowała wodę z motza, celem zapobieżenia
z
niewoli
do
Włoch,
Lana
wyjawił
ta1emnicę
kanie dv.róch zdecydowanych przeciwników, wy·
lin, produkcji roślinnej i produkcji
przedost.ania się pożaru do innych zbiorników.
i ud.al się wraz z urzędnilkami francuskimi do
wołało w kołach polilyczny·ch duże wrażenieoi!rodniczej.
Słuchacze zaznr.jomili
Wysadzenia do-konali terroryści żyidowscy z orTunirn. Po przy byciu na miejsc·e stwierdzono,
&ię z ogólnymi zasadami za;:!aclnień
że skarb zost<aił wy.kopaay,
l!anizacji Sterna.
fitosanitarnych,
poznali wszystkie
OBOWIĄZEK SLUżBY WOJSKOWEJ W
ważniejsze choroby i szkodniki zbóż,
POŻYCZKA
ANGLII.
ANGIELSKA
Izba
Gmin
DLA
uchwaiaa.
WĘGIERł
386 głosami
POWSTANIE NA MADAGASKARZE. Na
roślin okopowych, sadów, warzyw, a.
PremieT węgien'ki Ferenc Nagy oświadczył na
przeciwko 85 ustawę, wprowadzającą powszech·
Mada·gaskarze wybuchło IJ"OWstanie Maligaszów,
lak:ie i metody zapobie!!ania tymże
ny
obowiązek służby we>jskowej w .:zasie poZgromadzeniu
Narodowym,
że
W.
Brytall!ia
roz·
rozpoczęte atakiem n:i garnizon francuski w
i środki ich zwal:zania. W chwili o·
patruje
obecnie
koju
na
sprdwę .udzielenia \Vęgrom p-o1folsze
pięć lat. Ilość obywateli w czynMaramanga. 20 członków garnizonu francu·
hecnej doniosłe znaczc11ie w goi:podar·
życzki- Rozmowy w sprawie pożyczki św1ad·
nej służbie wojskowej nie przekroczy w 1954
skicgo zabito w walce wręcz. Powstaniem kiece rolnej ma sprawa walki z plagą
roku
300.00(}
żołnierzy. Ustawa wejdzie w fy·
czą o lym, że Vl. Brytania darzy 21aufaniem
ruje grupa separatystyćzna 11 ruch od.rodzenia
myszy polnych oraz nadchodzą::yM do
demokrację węgierską.
cie
od
dnia
1
stycznia
1949
ro'ku.
Mad:igas1rnru", która dąży do njepodległości w
nas z zachodu najgroźniejszym szkodramach Unij Francuskiej·
nikiem ziemniaka - stonką.
CZAS LETNI OD 3 MAJA. Rada Ministrów
ZAPROSZENIE WALLACE'A DO FRANCJI.
zatwier-dxih na w.niosek min- Adminislracji Pu·
Ilość
uczestników kursu wynosiła
blicznej i min. Komunikaco,ji zarządzenie o zmia·
Przywódcy czterech największych partii poLl·
50 osób, a wykładowcami byli p-rofe·
ZGON KRóLA_ GRECJI, JERZEGO II-go.
tycznych we Fraincji wysiali depeszę do wy·
cie czasu z dniem 3 maja. O godz. 2 po pół
sorowie i asystenci PINGW w BydWe wtorek 1 kwietnia br. zmarł w Atenac~
diawcy pisma „New Republic", b. amerykań
nocy z 3 111ai 4 maja będzie wprowadzony w Pol·
goszczy, oraz pracownicy Biura Gos·
l"l'.i skutek ataku sercowe~o król grecki Jerzy n.
s-kiego ministra han<l<lu Wati!iace'a, prosząc by
sce oraz w catej Eurnpie środkowej czas letni·
podarstwa Wiejskiel!o w Toruniu.
Natychmiast po obwieszczeniu zgonu króla Je-

Sanatorium

UJ

Rabsztynie df P ·dzieci

.„

• Zachodnich posiadamy lasy
we ·właściwej proporcji do o·
gólnej powierzchni bezleśnej.
Z końcem wojny niszczenie
lasów nie ustulo. Zdawało się,
·
l ·1
l ,
· ł b d l
ze ro m { szu me musia
u u ca, aby postawić sobie w miejsce spalonego nowe domostwo. Głównie
. J. ednak
. niszczono. J~s~ bez 1stotne1 P?irzeby.
_Dz1s JUZ gospodarka.l~sna prowadzona przez Mm1sterstwo

po

S
k
Prezes amopomocy
ops iej
_w
za naduz· nci·a

I

Wynalazki Polaków w
chemicznym i' hutnictwie

20-go _ma Ja
•

Z Ć mtente

•d oczne

I

A meryce

1

I

Zalesienie kraju zapobiega potuodziom

Ogórek i cutrnna_ na 1·ednnn krzewie

I

tygodnia

Migawki
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