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„WICI"

. Nie jest i;aszym zamiar~m opi_sywa-\ Taka była by_ nasza_ ocena z zew·
nie szc~egołowego pr~eb1~gu ZJazdu, nętrznego przebiegu Z7azdu, który po
składania spraw?zdanw z Je~o obrad dłuższych u~drczkach doszedł w imię
Te sprawy nalezą do or{!anow Z. M. dobra Związku do porozumienia.
W. R. P. „Wici".
..
.
. .
,
.
.
bar.dziej wspólną. Oba bowiem świ~· wiem brać udział wtedy, kiedy kieNle b~d~iemy rowm~z w teJ ch~ih
ta, są uczczeniem zwycięstw idei de- rownicrwo partii robotniczych w akmokratycznych, prób wyrównania cie mówi~cym o ścisłej współpracy wd6:wah się w s 3.czegoło~~ . anahzi:
1
A teraz druga sprawa. '
praw obyw~telskich i równości wars!w między sobą zamiekiło punkt zapo- P?~.J~iych ~chwał rez~luqi, Jak ró~wiadający bezwzględną walkę z nami, , ~1e_z 1 zgł~„zonych tez, 1dącyc~ w kie~
społecznych.
Zagajając obrady ustępujący prezes
Bezspornie, że pełnia tych zwycięshv z Polskim Stronn:ctwem Ludowym. \V I 1un_l_m_ zmiany <lofychczas?weJ deklapodkreślił, że o ważkich sprawach
nie była jednaka, ale i przestrzeń cza- tych więc warunk&ch odbiegamy od raqi ideo .1o-p.rogramową
su między tymi święlami i est dość rot- tradycji lat. ubiegłyc~ i w ś;vięc~e l Nie pragniemy również analizować Zjazdu nie chciał decydować Zarząd
P1e:\yszoma1owym udziału brac mt 1poszczególnych wystąpień mówców, Główny, lecz decyzję tę zostawił po·
.
.
.
.
legła.
[tonu i akcentów ich przemówień.
Cokolwiek by się dało powiedz·et o bęcz1emy.
nad tysiącu delegatom, reprezentują
. _ . .
.
.
Wyrażamy.i przekonanie, że .w '1rzvświęcie Trzeciego Maja, mujimy w icym półmilionowe szeregi wiciarzy.
mię obiektywizmu stwierdzić, że . 3-ci szl0śd zmieni się slosunek partii ro- . Wszystku~ te ~prawy s~ mtere~u~ące Podkreślił również, że w tych czasach
maj 1791 r. był próbą uzdrowienifl · botn:czych do naszego Siiu1il1H.:11t'C1, I w ?dpow1ednu1:1 czasie. powroc1i;uy
ciężkich dla Związku, siał i stać będzie
stosunków społeczno-politycznycn w na pło~~czyźnie wzajemnego poszano- do mch., Ob~c.ru~ pra~mem~ .na _ich
stanowisku jedności i hiezawisłości
na
Polsce ówczesnej i na tej drodze ra!o- wania światopoglądów oraz praw or- tl~ <;>dd6:c mozh_w1e. ~a1bardz1e1 w1erWiciowego.
Ruchu
wania zagrożonego bytu · państw 0 we- ganizacyjuych i wtedy będziemy mo- me. i ob1~ktywnie. 00~1cze odbytego w
~a~nego
r.
b.
kwretma.
:w.
1
27
dml;l
święcie.
ich
w
udział
brać
gli
go. Próbę tę podjęła grupa rzeielnych
święto Pierwszomajowe jest i nam , Kra1owego Z1azdu Związku W1c1owe- I to właśnie stało się najistotniejszą
demokratów w walce z egoizmem i
treścią zjazdu. W imię tej treści dokołtunerią magnaterii świeckiej i du· bliskie, bowjem warstwa chłopska je~~ go.
szło do komprorr.isw. W imię tej tre.
. .
.
.
.
chownej oraz z głupotą mas szlachec- warstwą ludu pn:.cującego, jest tym;
zale.m musimy stwierdzić, z~ Z1azd ści, ' z wiekszym stażeM id~owym i or•
kich. I aczkolwiek próby te nie dały co „żywia. i bronią» n'lród, co przez
..
. .
~
.
ten odbiegł daleko od wszystkich po- ·
pozytywnego wyniku, stały się one za- długie lata walczyli o Wolność, Rów- P..rzednich Zjazdów Wiciowych. Spo- _ga~1zacyJ?Y'm w1c~arze, t:stąp1~1 mło~D .. W. Wyka~ah .maksi„
czynem twórczej myśli demokrah'r;r- ność i Niepodległość Państwa i Obywa- sób reagowania na pewne przemówie- ~zeJ grupie
nia były bardzo obce dawnym oby- murn dob.reJ . woli . - chodzi więc tylnej i niezłomnej woli walki o niel)'.J~ teli.
ko obecnie, aby „ona zostałil uszano•
Są to wspólne ideały, które nas czajom wiciowym.
·
·dległość Polski.
kt
·
całkowi1ej
Trze- łączą przy d zachowaniu
istotny sens ~więta
tkwiki'
W tyrQ
wana 1 .respe owana.
t . d .,
. .
z przy k rosc1ą
. .
.
, ·
N
ł
M ·
·
s w1er z1c musimy, ,
a.ród swej samo zie1nosc1 orgamzacyJnc;, .
ory. sprawi , że
c1ego. aia,
Polski we wszystkich swych okresach swego programu społecznego, pol•- ze do rzeczowego przedstawiania w I Na ścianie zamykającej stół Prezydyskusji różnych punktów widzenid dmm obrad widniały emblematy 35·
uroczyście ob,chodzi każdą jego rocz- tycznego czy gospodarczego.
W imię tych ideałów masom robot- delegatów mieszały się poza wiciowe letniej działalnoś.ci związkowej
nicę.
. Swięto Pierwszego Maja wywodząc nlczym w dniu Ich świ~ta zasy1'1my gromadki gości, które zakłócały obra1dy i obniżały poziom Zjazdu.
„Drużyna" - to pierwsza organiza111: również z walki o demokrację 1 o serdeczne pozdrowienia.
cyjna działalność młodzieży chłopskiej
pełnię praw dla mas pracujących ma _
o godność chłopa, o wiedzę, o równy
jednak nieco odmienny charakter.
start życiowy.
.
.
Stało się ono mi~dzynarodowym świętern świata Pracy, jedynie u nas w
to kontynuowanie tej
„Siew" OZnO~lS
lę
Polsce obok akcentów polityczno-spóodzyskaniu niepodlepo
działalności
łecznych posiadało i akcent niepodle1
·
głości Polski.
głościowy dzięki temu, że PPS w
witością i systematycznością Międzynarodowe Targi Po·
swych pierwszomajowych manifesta"\Vici" - to ów pł0mienny zryw, w
dla
niezbędnymi
cnotami,
znaf}skie mają służyć jako pocjach rzucało hasła do zdecydowanej
imię obrony niezawisłości związko·
~!worzenia takiego wielkiego
średnik krajowej i międzynawalki 0 wolność Ojczyzny i zrzucenia
· wej, niepodporządkowania się czyn·
dzieła . Targi te są widomym
1odowej wymiany produkcyjjarzma caratu i przez to i dla mas
znakiem, że przemysł podnosi
nikom zewnętrznym wrogim wsi, to
nej. Mają one uświadomić rynchłopskich stawało się ono bliskie.
nbszą stopę życiową, tak Targi
ki zagraniczne o naszym poten*
radykalna, postępowe-, awangarda deprzez wymianę mają wprowa·
c.jale produkcyjnym i na odW poprzednich, sprzed września
mokracji, to pogłębienie własnego,
dzi(: Polskę w mh~dzynarodowrót: poinformować nasz kra1939 r. latach, Ruch Ludowy brał uagrarystycznego światopoglądu Polski„
we życie handlowe".
jowy rynek o produ\\.cji zagra·
dział w uroczystościach i obchodach
.
Ludowej.
Do Poznania przybyły M
nicznej - powiedział między
obu tych świąt.
.Międzynarodowe . Targi liczn,!
„B. Ch." - to największy wysiłek,
innymi prezydent miasta Po·
W dniu 3-go Maja w ramach własW
delegacje z zagranicy.
z.nania w dniu otwarcia Mi~największa danina krwi w walce o
nych ogniw organizacyjnych urządza· 3r.::> os ób z
ri'erw szym rzę d zie
dzynarodowych Targów Pod
.
niepodległość Polski i zwycięstwo de,.,
l!śmy ~ka emie, wykazujące wyżej poHolandii, przedstawiciele faznańskich, będących dowodem
elaną istotną treśó tej uroczystości. Nie
mokracji.
· b'10rs t w t rans·
i..ryk• , prze d się
rozwo1·u !łospodarki
szybkierio
6
i:
~
vrządzaliśmy wówczas tłumnych ma-.
· 1ugowyc h , d opo wojnie. Uroczystość inauguEmblematy te błyszczały srebrem
P o; towyc h I· zeg
nifesta-cji, bowiem nie chcieliśmy się
mow handlowych. Delegacja
na zieleni płótna, a nad nimi gorzał
racyjna odbyła się dn. 27 /IV w
lączyć z obcym i wrogim n"m ideolo·
f1·an cus Jrn ·1·1czy 15 oso, b - mięobecności premiera Cyrankie'*
w!ecznie tlejący się Znicz - symbol
~icznie obozem „Narodowej Democ:zy nimi dyr. Ministerstwa Gokorpu~
rządu,
członków
wicza,
madla
używał
(racji", który święto to
.
idei wiciowej, ·
spoda rs·t wa N M.o d owego, 16 osu dyplomatyczneo110, przedstanifestacji {Jwej partii nie ma·1·ące1· nic
·· 2O z A nwicieli świata gospodarczego,
. Wierzymy, że nawet z trudem przy";.o' b z Czec h os ł owaq1,
'
wspólnego z myś!ą postępową.
Jęty kompromis przepojony zostanie
glii. \l{śród gości zagranicznych
władz wojskowych i miejskich.
W ~niu święta Pierwszego Maja bratreścią ·tych emblemaipw, kłór.ą mło
znajdują się również: ambasaAktu inauguracji dokonał
lały się nasze Zielone Sztandary z
dor włoski z Finlandii minister
Premier Rządu. W przemówiedzież wyniosła w swych sercach i któ'.:.zerwienią Sztandarów robotniczych.
Takki oraz dyrektor Departar:iu swym powiedział: „Nie jest
Bratały się szczerze i uczciwie, borej pozostanie wierna.
mentu dla Spraw Handlowych.
przypadkiem, że Targi te o<lwiem w PPS widzieliśmy naturalnego
A Wierność Związkowa - to nie.:
Targi Poznańskie będą dla
bywają się U/ Poznaniu. Stało
sojusznika w walce o demokracj ę, o
obrona jego ni ezawisłości, jezłomna
dodowodem
cudzoziemców
posię to nie tylko dlatego, że
równość praw obywatelskich, o i.thwago . zasad narosłych w ciągu 35-cio
brze zo:ga~izowanej naszej
zosiała tutaj część ich oprawy
lenie niepodległości Polski.
pracy, kł?~a Jest p.odstawą niele~n~ego bojowania młodzieży chłop
technicznej, ale przede wszystW tym roku. łącząc- się myślą z capodleglosci, dobrobytu i roz·
kim dlatego, że Poznaniacy
łym światem pracy, .dóry walczy o fe
sk1e1 o praworządność, sprawiedliwoju państwo
szczy,cą się solidnością, praco·
same ideały poe.t-:pu i demokracji ~o
wość Polski Ludowej
Miesiąc

maj

zapoczątkowują dwd I i my, nie możemy wziąć udziału "'

święta: Pierwszomajowe święto Praq 1 obch0dach Pierwszomajowych. \Vynika to nie stąd, abyśmy nie czciii święi $więto Trzeciego Maja.
Jeślibyśmy wniknęli w ich najisfot- tti mas pracujących, ale z zachowaniejszą treść, to stała by się ona im naj- nia własnej godności. Trudno jest bo-
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chłopi się zbuntowali i nie zgodz;li si~
na te ciężary. Porządku w repuolict

r

pilnuje 12 policjantów, spory rozs(\dza
jeden. S*:dzia, chorych leczy darmo
·'
trzech lekarzy, a o duchowe troski O"'
W cza ie ostatniej wojny 5an Mari„, kandydatów na 2 nejwy.isze st1•rnowi· byw teli .zabiega jeden tylko ksiądz.
Przybyły do Polski żołnierz, kfóry
walczył we Włoaiech w armii Ander· no było przez Mussoliniego zmuszon~ ska w repub!ice - · kapitanów-rer.ien·
Mimo dużego popytu na znaczki'
sa opowladBł mi, te gdy nasze dywi· do wypowiedzenia wojny Wielkiej tów - czyli prezydentów. Ciekawy
zje wraz z ameryka6skii armiti ściga- Brytanii. W miesiąc po /wypowit·dze„ jest sposób wyboru iych dwu dygni· pocztowe, dochód je•t skromny. Kraj
ły Niemców ku północy, w qdległości niu wojny zjawił się w ambasc.dz:e a• tarzy. W drodze ściślejszego głosowa· jest pii:kny, ale biedny.
W drugiej połowie 19-go wieku pe•
mniej więcej 150 kilometrów od Rzy· merykańskiej w Rzymie wy~b!1ir.c z nia eliminuje się spośród 12 kandyda·
mu nasi żołnierze naikn~li się na fe· Sun Marino prosząc, by doreczono iów nazwiska tych pozostałych kan„ wni międzynarodowi szulerzy zaproren ze znakami o napisach: „nie wol· rządowi angielskiemu pismo podpi~a· dydatów, wpisuje si~ po .2 na jednej pono wali narodowi republiki San Ma"
no wchodzić. ł\raj neutralny''. Na gra- ne przez iysiące mieszkańców tego kartce. Te 3 pary nazwisk kandyda· rino zorganizowanie ruletki, gry ha·
nicy tego kraju sta.li żołnierze uzbro· kraju 1reści następującej: „Byliśmy tów ksiądz „ wkłada do złotej urny, zardowej, na teytorium 5an Marino,
jeni w starodawne nieużywane już w zmu ieni przez tyral'lską r~kę Musso„ 5ktid przy wielkiej uroczystości mło- co m9globy przynieść temu krajowi
innych pnństwach karabiny i odziani liniego do wypowiedzenia wojny a· dy niewidomy chłopiec wyciąga je· olbrzymie dochody i podnieść poziom
w dziwaczne mundury. Mówili oni liantom. Fałszem jednok jest, że my dną, na której umie5.r.czone są l na· życia mieszkańców. Regent jednak był
dziwnym łamanym językiem włoskim, jesteśmy po stronie pali.siw osi. Niech zwiska kandyqatów. Oni zostają ob· przęciwny tej propozycji, oświadcza
do rzeni najwyższą godnością w repu· jąc: „Dobre imię m1rodu i państwa
wykrzykując: Nie przekraczajcie na~ żyje wolność!"
Obecnie-znów San Marino cieszy się blice San Marino. Wszyscy obywatele zachowuje się nie przez wzbogacenie
szego kraju, będziemy walczyć za na·
pełną wolnością. Najwyższą władz<i w wieku od 16 do 60 I.at obowiązani i dobrobyt, ale przede wszysikim przez
szą wolność i niepodległość.
dumy i uczciwości
Okazało się, ie nasi żołnierze znale· jest Wielka Rada, składająca si.-: z 60 q w razie potrzeby do służby w oj- pielęgnowanie
źli się na granicy najstarszej a zara· członków, wybieranych tylko na okres czystej armii, która przy mobilizacji wśród naszej republikańskiej ludno"'
zem najmniejszej republiki na świecie, 6 miesięcy na zasadach powszechna- wszystkich sił wyn·osiłaby 1.:WO żołnie- ści. Sprawę propozycji z·organizowa„
nia ruletki poddano pod głosowanie
zwanej San Marino. Teren tego pal1- ści i proporcjonalności. Ponieważ, jak rzy.
Sa.n Marino nie zna papierowych powszechne i obywtele San Marino.
siewka wynosi bowiem niecałe 50 ki- już wyżej było powiedziane, w San
lometrów kw., czyli gdyby miał formę Marino jest duio analfabetów, więc w pieni~dzy. Nie wie, co to są podatki j kuszący projekt łatwego wzbogacenia
prostokąta - długość tego kraju wy· dniu głosowania stoją przy urnach i długi pal'lstwowe. Wazelkie dochody się odrzucili. Umiłowali cnoty repu~
nosiłaby 10 kilometrów a szernkość 5 !. młode dziewczętta ubrane w biel jak San Marino czerpie ze znaczków pacz· blikańskie: wolność, poszanowanie
km. W 1939 roku republika fa liczyła I do pierwszej komunii i one pomagają towych, których wydaje dużo, zmie-1 godności człowieka, uczciwość i dum~
14.547 mieszkańców, przy czym około analfobetom, wyjaśniając, jakie na· niając często ró.inoś(;. Osobne znaczki narodową - i te CQoty będą nadal
80% było analfabetów. Republika San zwiska wypisane sq na kartkach do pocztowe są dla biegu wewnęfrzneE?o przewodziły najmniejszej, & zarazem
i osobne dla obiegu zewnętrznego. fi„ najstarszej współczesnej republice
Marino zało;tona została prnwdopo- głosowania.
Wielka Rada wybiera spośród sie· lateliści, ·czyli zbiernjący znaczki pocz· mokrafycznej. Szkoda tylko, że kraik
dobnie w IV wieku przez Marinusa,
który po śmierci został kanonizowany. bie 12 obywateli, którzy tworzą izb~ towe, ubiegają się o znaczki San Ma- ten jest tak zecofany, a ludność fak
rino i cenią je wysoko. W 1910 roku daleko. od światła w wiedzy i nauki.
·
Marinus umierając miał powiedzieć do wyższą, zwaną senatem.
Senat wyznacza najbardziej zasłu- senat ch,ciał poprawić dolę urzętlni-J
swych rodaków: „Ludu mój kochany,
Sł. Rojewskf
pozostawiam ci~ wolnym przed wszy- żonych w republice 12 obywateli jako 1 ków i zamierzał nałożyć podatek, ale
stkimi ludźmi".
Terytorium tej najmniejszej republiT AD. GARCZYI\'SKI
ki to zbocza pięknych gór z widokiem
na morze Adriatyckie i na włoskie
#
miasto Rimini. Demokratyczna San
Marino przechodziła· różne koleje losu. Było wiele zamachów na jej nie·
Ostatnia reforma rolna kładzie kres 26 kwieinia stało się naszym wielkhi'i
podległość. Napoleon po opanowaniu "Nie było nas, był las -- nie bc:dzie
Rzymu, gdy mu powiedziano o tej re- nas - będzie las. Stare to przysłowie, tej syiuecji. Las stał się własnością ca- świę;tem. Nasz jest las, to nasz war·
publice, kazał sprowadzić jej przed· ale nieprawdziwe. Za czasów naszych 1 łego narodu, nie może być już nigdy sztat. pracy, to radość naszych oczu.
stawicieli, którzy mu wyjaśnili historie. pradziadów prnwie połowa Polski by· źródłem korzyści dla niesumiennych Las to przyjaciel, który karmi i chro•
ni, osłania i łagodzi.
tego państewka. Nnpoleon nie tylko łćl. zalesiona, przed wojną jedna piąta. jednostek.
warsztat
io
bodactwa
dło
z'l·o'
to
Las
pucałe
padały
siekier·"'
bezlitosn-"'
Pod
kieszon·
tej
uszanował niepodległość
Charakter człowieka kształtuje przy·
o
-e
~
· ·
kowe1· repu bl'l
1<J,· a le zao fi arowa ł JeJ
szcze, ~ni~ał~ z ,p~wier?-Chni .ziemi la- pracy. Było tak przed wÓjną, że wy· roda. Inny charak1er ma rybak nadrządowi rozszerzenie terytorium. Szef ~y, ~m1en1ł Sit~ ~ra1o~raz k~~JU. Z wy~ woziliśmy drzewo nieob'robion-e, byfo morski, który życie swoje ryzykuje cer
demokratycznej San Matino odrzucił Jflflu~!11 Francp, ~1szpan11, Wlo_ch_ i tylko prędzej dostać pieni~c\ze. Wie\- dzień ~ inny góra\, zdobywający z.
jednak propozycje Napoleona oświad- Greq1, wszystk.1e panst~a. europe1skie kie fabryki zagraniczne pr,zerą.hiały jałowizny możliwości · życia - inny
czając jednocześnie: „Nie pragniemy by~y przed w_o/n~ bardz1e1, od nas za· nasz surowiec, zarabiał robotnik nie„ mieszkaniec równin urodzajnych ani cala cudzej ziemi, ale i nie odda- les1?r:e. Co w1ęc~J, stan lasow był prze• miecki czy angielski. Marnotrawstwo inny wreszcie mie:,zlrnniec lasu. Ten
waz:1ie . znac~nie , l~pszy od r:aszego, było wielkie. Automaty, które przera· 1 ostatni najbliżej zżył się z przyrodą
my cal11 naszej".
Na pamiątkę tego historycznego po- gdy.z obie WOJDY sw1atoY'e zniszczyły biają wszelkie odpadki drzewa, były drzewa i zwierząt To dla niego otwar·
wiedzenia wystawiono pomnik ku czci na_sz drzewostan w sposob barbarzyń· u nas prawie nieznane. Wyrzucaliśmy fo książka, w której codzień czyta. Nai paliliśmy miliqny w dobrym materiaw pozór \.Vydaje si~, że wszystko to jest
.
ówczesnego szefa republiki San Ma- ski.
Pow1edzn~y ~rawdę: nasz stosunek le. To musi się skończyć. Przemysł dla niego obojętne, dalekie - ot zwyrino. Jest to jedyny pomnik w całym
do -lasu takze ~!e był bez zarzutu, Las drzewny powinien być -zorganizowa- czajny las. Wystarczy jednak, gdy od•
państwie.
W czasie pierwszej wojny światowej w ręku obszarn!ka~ to była k~sa ~hy~r- ny i udoskonalony, musi stać się źró· jechał w obce sobie oko1ice, a zaczy•
republika ta była atakowana przez ta do_ zapłacenia Jego sob1epa,n5K1~h dłem dochodu dla ludności wiejskiej. na tęsknić. TPskńi do drzew szumi.R•
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nych. Aczkolwiek San Marino pozo· roką strugą w świat bez korzyści dla s1wo powo z1 I J?OS.:..e~~a ;:-,1as1..~"ys.1:
wydmy Wszystkim wiadomo ze las ne ia1emn1ce. r. up.e JCS o sei ce cz o.d · b' ł
M ł
stawała neutralna, sympatyzowała z k ·
. wieka - dopiero wtedy wie o swy~
. „ < . '
.
a o g zie Y a rozumna go· hł . · d .
raJu.
k oalicj11 ,a nawet ufundowała szpital spodarka leśna. Patrzył na to chłop.
orue ~~o w1 1go~1, ze "meg w 1e~1~ uczuciu gdy traci.
'
polowy, który wysłała na front z.a- Dla dobrej gospodarki folwarcznej je- .a.Je ""'.ol~1eJ. Gdy ,n!c ma: lasu, od';Ilz
Spokojny i cichy jest człowiek lasu.
O$a~ma Jednoczes.me- duzet przesil ze·
chodni. Po przyłączeniu się do wojny szcze znalazł zrozumienie.
Kryty-kowal strukturę rolrią _ 0 _ me I spł?'w wody 1est gwał.owny. J~d- Ma zrozumienie dla walki o byt. Wie
Włoch przeciw Niemcom obywatele
San Marino w liczbie 15 zgłosili się na ceniał technikc:. Tego nie było przy go- n?czesme las. w~rą.bany na le~k1ch o iy·m, że każde stworzenie chce isłnieć
ochotnika do armii włoskiej. Gdy jed- spodarce leśnej. Jej założeniem była p1a~zczystych _ziemiach, i;oz?sław1? p~ i o to prawo istnienia si~ upomina. Pa·
nak rzqd tej republiki dowicddał się, ochrona własności. Nic więc dziwne· sobie mało u„ytec~ne z1em1~. Pia~k1 trzy na io co się wokół dzieje. Widzi
że 3 jej obywateli austriacka armia o- go, że i słosunek na wsi ukształtował tworzą_ wydmy, l.dor~ wędruJą~ z ~1a· różne sprawy ludzkie, różne spory i
śmieliła sj ę wziąć do niewoli - wypo- się odmiennie. ściąć chojak gdy był tren: mszczą sąsiednie ~ola. Z1aw~sko waśnie. To walka o byt - ta sama co
potrzebny, zebrać chrust w lesie ze· to _Jest znane ze St. ~Jednoc.zonych: m1~dzy drz:-wami„ ta sama ~o mi~.d~y
wiedział Austrii i Niemcom wojnę.
W okresie pa~o _vania faszyzmu we brać grzyby i jagody _ to pr,z~cleż gdzie doszło do tego, ze bogate ongi z:w1erzętaml. Trzeba pairzec uwazme
. i pomóc, o.by zwyciężył najszlachet„
Włoszech, Musolm1 kr~vwo p~tr::y~ na były zjawiska codzienne _ a niernz, okręgi zamieniły się w pustynie.
niejszy, najużyteczniejszy gatunek.
lu·
się
.::mienili
czcrsy,
się
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~formo,
San
demokratyczną r~pubhk;.
Owady niszczą plony - ptaki ni·
dzie. święto lasu, które obchodziliśmy
tę oazę \VQlnośc1 na połwysp1e Ape~ sedą rozumnej dospodarki leśnej.
szczą owady. Komary szerzą choroby,
„
nińskim. W drodze więc gróźb i przeżaby chwytajtt larwy komarów. Kor•
kupstwa stworzył tam partie faszystow· · ł za b'"
d rzewo, d zięcw
·
fa. r,
IdeeJ'edwładzę. się
ską, która opanowała
11a
~.„ 01'k niszczy
JS.~
.
•
nie przyJ'mowały
szystowskie
... ... }<omiki. Myszy są klęską - myszoło- .
= _,
Oto
myszy.
łowią
sowy
wrony,
wy,
•
najstarmieszkańców
duszach
w
nak
widzimy naszych sprzymierzeńców.
szej demokracji.
Trzeba ich poznawać i ochraniać.
Właściciele sklepów wi~jskich z terenu powiatu ldeleckiego mo·
roku 1937 obchodzono uroczyście
święto lasu łączy się ze świętem O-!
gą zaopatrywać się w różne artykuły i towary z akcji „PRZEMYSŁ
jak zre5ztą c.orocznie to czyniono,
j chrony przyrody. Jesteśmy jej cząstką,
DLA WSI" w Wojewódzkim Oddziale Państwowej Centrali Han~
święto amerykati.skie _ dzie!'l uzyske·
musimy wiedzieć 0 tym że dzięki _niej
dl°'~:ej w Kielcach, ul, Daszyńskiego 6 (dawniej Radoniska),
nia niepodległości (4 lipca) i wówczas
1
I żyjemy.
odsłonięto popiersie Lincólna prezy·
l
Dział Handlowy poRi'-lda na składzie w wielkim wyhorze:
denta i zasłużonego demokraty ame·
Niszczymy młode pędy, depczemy, I
ai·tykuły żelazne,
rykańskiego, kió1·y wywalczył zniesiezagajniki, dzieci m~czą pisklęta. Trze„ chemiczne,
nie niewolnictwa ludzi czarnej rasy.
ba się zastanowić!· Trzeba pomyśleć
papiernicze,
ł'
Republika San Marino nadała Lineo!·
j nad tym, że drzewo i ptak to nasz bli·
szkło, pal·celanę i faja11s 1
nowi honorowe obvwafelstwo w okre.
·1 ski przyjaciel. Byłoby smutno bez nienaczynia kuchenne i emaliowane
s;e v; oj-riy o zniesi ~nie niewolnictwa
go, byłoby trudno żyć!
garnki gliniane itp.
czarnych ludzi. \Vówczas to Linco'.n
Dla miasta ~wieto lasu, święto przy•
'1
dziękując republice za ten zaszczyt na·
rody to jeden dzień tylko - dla nas
Właściciele Rklepów, pragnący nahyć towary w PAflST\VOWE.J
pisał: „Chociaż wasz.e państwo jcsf
·
l<ażdy dzień w roku.
CEN'fRALI HA ... "DLOWEJ winni przedłożyć do wgl_ądn kartę przemałe, jest ono najbarddiej godne si.a·
, O tym w.ąrtp p_Qrpyślec.
'\...,..QOJJ.3_4_
my_:słow_ą n~ rok 19_4'7'
cunku w całej historii"
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nistrów, o jakim mowa we wstępie
i suma obc!ążenia 12 milj.
kwintali jeszcze wzrośnie.
Nowe przeµisy wprowadziły udział
państwa w podatku gruntowym, któ·
ry pierwotnie miał być podatkiem samorządowym. Przed wojną istniał u·
dział sGmorządu w podatkach puł1st
wowych - tu widzimy odwrotne zjawisko - udział państwa w podatku
samorządowym. Udział t~n w Lud.że·
cie na r. 1947 preliminowany jest w
wysokości 6 miliardów złotych. Komunalny Fundusz otrzyma :w% podatku gruntowego, a po!1ieważ dotacje w r"unduszu przeznaczane są głó
v1nie na pokrycie deficytów budżeto
wych miast, mamy tu finansowanie samorządu miejskiego kosztem wsi.

artykułu,

Podmgżka

podatku gruntowego

W numerze 10& z dn. 21 kwietnia chodzi do wniosku, że wieś płaci za hecnie obszar państwa i zniszczenia
b. r. „życia Warszawy" ukazał się ar- mało i dlatego znajduje uzasadnienie wojenne w rolnictwie.
Przeliczanie wymiaru podatku grunfy kuł p. t. „Słuszne i koni:'!::zne", w podwyżka podatku. gruntowego.
kiórym p. T. D. uzasadnia słuszność
Obliczel}ia p. T. D. byłyby sluszne, towego na kwintale żyta -po 1.000 zł.
i konieczność ostatniej podwyżki po- gdyby przyjął przeciętną cenę żyta z za kwintal p. T. D. uważa nawet za
datku gruntowego. Istotnie w nume- roku t 938 nie dowolnie na 17 zł. kwin- niesłuszne, gdyż przeciętna cena rynrze 32 Dziennika Ustaw ukazał się de- tal, lecz według poznańskiej gi·ełdv kov;a żyta według niego w roku u!:>ie·
kret, w którym, jak pisze p. T. D., pod- zbożowej na 11,7 zł. lub giełdy war- głym wynosiła 2.000 zł. Liczba ta 'wzię
wyższono doiyóczasową stopę pro- szawskiej na 18,6 zł., wówczas war- ta została dowolnie, gdyż przeciętna
centową podaL gruntowego o 100%. tość wszystkich podatków, płaconych I cena 1 kwintala żyta w Polsce w 1946
Stopą procenta\, ą tego podatku od z gruntów równałaby się wartości ok., roku, według danych, Głównego Urzępodstawy opodaikowania jest przy- 14 milionów kwintali żyta oraz fak· du Statysiyc.znego, kształtowała się jai•
chód szacunkowy z gospodarstwa rol- tyczny wymiar ~odatku gruntowego następuje: w styczniu 1.139 zł., w luJeżeli założeniem dokonanych zmian
nego, wyrażony w kwintalach żyta, w r. 19·16 szacowany na sumę przeszło tym 1.2·B zł., lipiec 1.330 zł., wrzesień
były nie wz.ględv skarbowo-ibudżetopomnożony przez przeciętną cenę je- 11 miliardów złotych, a nie 7,5 miliar- 1.259 zł., październik 1.531 zł.
P. T. D. przyznaje, że skala podatku we, ale inne, mianowicie zwiększenie
dnego kwintala. Przeciętny przychód da, co dałoby obciążenie podatkowe
z jednego ha gruntów ziemniaczano- o wartości przeszło 12 milionów kwin-1 gruntowego podwyższona została prze- się podaży produktów rolnych - to. .
żytnich, wyrażony w kwintalach żyta. tali żyta. Porównanie przedwojenne-, ciętnie o 100% ,-ale my wiemy, że to tą drogą celu nie osiągnie się. Zboże,
oraz przeciętną cenę jednego kwinta· go obciążenia z obecnym, to jest 14 I nie wszysiko, wysokość podatku wzro- jakie jest obecnie na wsi, na przed·
la ustalają co rocznie w drodze roz- milionów z 12 milj. ~wintali nie świad- śnie. w zależności od przeciętn~ch cen 1 nów~u, obli~z~me. jest n~ wyżywie~ie
porządzenia ministrowie: Adminisłrd czy chyba o tym, ze obciążenie rol- zboza w r. 1946. Jaka to będzie pod- rodzmy do zmw 1 na wiosenne zas1ecji Publicznej, Ziem Odzyskanych, nictwa jest niższe obecnie niż przed wyżka, nie wiadomo jeszcze, gdyż za-j wy.
Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu wojną, biorąc pod uwagę mnie}szy o- leżeć to b~dzie od ro.aporzqdzenio mii Aprowizacji. Jest to tak zwana nor·
BOLEStAW ZACHARIASIEWICZ
ma podstawowa.
Pan T. D. pisze: „Jak ogólnie wiadomo, rolnictwo było dotychcws ta
dziedziną gospodarczą, która obcią:
żona była znacznie mniej od innych
na rzecz paf1stwa czy samorządu teryZagadnienie utrzymania wśród lu- nerią małomieszczańską, z nawrza· odcinku „Orka"; nie docierała ona fe·
torialnego. Również w porównaniu :-:
okresem przedwojennym obciążenie dowców, osiadłych w miastach, swoi- łym nałogiem wyniosłości, nie oduczy- dnak wszędzie. Jednostki ideowo silwsi było dotychczas znacznie niższe"... stych cech agrarnego ~\·.iiatopoglądu i ła się jeszcze traktowania chłopa z ne nie potrzebowały pomocy - wy·
. Stanowisko p. T. D. jest nieuzasad- i~eowy_c~ w_artoś~i opus~czon~go przeL góry", ułatwiała ze.ciemnie się cech trzymały, mając jasno określony kie·
runek.
mone, ponie\vaż wieś, stanowiąca 113 mch w1e1sk1ego srodow1ska, Jest waż- chłopskiego charakteru.
Swietłana postać ś. p. Dr Leona
Ciężka była droga chłopskiego syu~ółu ludności w państwie, jest wiel- !le, a dla Ruchu Ludowego decyduna, przedzierającego się przez wszyst- Marchlewskiego, rektora Uniwersyte·
kim rynkiem zbytu wyrobów przemy- Jące.
Proces „wysferzania", znany u nas kie opory mieszczańskiej hierarchii, tu Jagiellońskiego - to przykład har·
słowych - w cenie tych wyrobów mieści s·ę i dochód Skarbu Państwa, otrzy- dobrze przed wojną, jest wynikiem 0 • nawarstwione wielowiekową trady- tu ducha przy zachowaniu umiłowa
nych ludowych ideałów w postaci naj·
mywany z przedsiębiorstw panstwn- derwania się od swego środowiska cją.
Otwartość, sumienność, rzetelność i czystszej, a w okresie najcięższym.
wych i znacjonalizowanych; wieś ob- iych, którzy, opuszczając wieś, tracili
On porywał za sobą słabych, dawał
ciążają w jednakowym jak miasta to zasadnicze podgleb:e, na którym wierność obowiązkowi - te trwałe
stopniu po?a.tki pośrednie od piwa, wzrastali i kształtowali swój światopo- fundamenty chłopskieco charakteru im moc przetrwania i wolę walki znalazły się - w obliczu całej obłudy ze słów jego biła wiara silna i przekocukru, .cliozdzy; ze wsi duże dochody gląd. ri powierzchowności mieszczańskie1·. nywująca, oparta o te wszystkie warR, .
uzy_sku;ą monopole: spirytusowy, tyt 0:1:0\vy, zapa ł czany 1. so 1ny. Jest to .f . ozne tego były powody. Specy- Trzeba było sił; charakteru i uporu, tości, k tórym już cl awno życie swe po•
panująca w ośrod· ·
· · rea l ne o b c1ązenie
znanego tylko chłopu polskiemu, by święcił.
. . k" h
h atmosfera,
wsi podat- kiczna
przec.e.c;
ac m1e1s 1c , powodowała u wielu prze1"ść przez fp ci„żkA prób;. życia
k ami.·
Historia. Ruchu bdowego zna pro„
„ -. "
ale
rezygnację z niewdzięcznego,
b
Ab
Jana Piekałkiewicza, delegata
fesora
zaY nie yć gołosłownym" p. T. D. zdrowego „chłopskiego patrzenia" na zwycięsko i nie odstąpić od swych
"
poró\\r,rnje obciążenie rolnictwa po- rzecz wątpliwej pozycji miejskiego in- sad. Słabi ulegali. „Tyle tysit.'~Y - Rządu na Kraj w okresie okupacji
pisze Pigoń - tyle dziesiątek tysięcy niemieckiej, niestrudzonego inteligen<laikami w kwintalach żyta przed teligenta.
synów chłopskich przeszło na tak ta ludowca, który związał się z Ru. .
.
.
wo1ną i obecnie, szacując wszystkiP.
Profeso: P1?0~ ":-:' s:v~J ks1ązce '?z zwany wyzszy zagon kultury, wsiąkło chem w okresie trudnym i nicw<lzięczprzedwojenne, płacone z
pooa„d
gruni.6w _na .sumę 250 milionów zł. i K_om~orn1 w, sw1at, ć_Y•UJe ~!owa Wit- w miasto, w duchowiel'lstwo, w szko- nym.
Ci ludzie tworzyli fundamenty hi·
J?rzehcz91ą~ Ją na kwintale żyta, licząc I kiewic;;_a, ktory m~wi; „~11ałe_m spo- ły, w urzędy, - a tak mało ich tam
a 17 zł. l<wmtal, otrzymuje obciążenie 1 sobnosc. p~zekc;mac ..s1~, ze pierw~za znać, tak z rzadka ujawniają rzeiel- storii inteligencji ludowej w ruchu
~,o.l nich:;ra sumą .o.dp~wiadaj_ącą ~ario-) generaqa mtehgenc;i.' pochodzące1 -~ ność charakteru, obowiązkowość, śu- mas chłopskich, której pełen rozkwit
sc1 okóło 15 milionow kwmtal1 żyta. · ludu, ma .zazwycza;. i:nałą w~rtosc rowe poczucie odpowiedzialności, wy- da realizacja form demokracji społecz·
Podatek gruntowy za rok 1946 p. T. społeczną,. ze na1cz~s.c1eJ rzuca su~ do trwałą za~z_iętość. w trudzie,_ to zna- nej, istoty naszego programu.
A wtedy chłop musi wiedzieć, „że
D. ~zacuje na 7,5 miliarda zł., przeli- z~obywam_a ~so~1.ster.o„ dobrobytu, czy: wartoSCI _ur~b10ne w stame chł~psk1m przez ~i~k1 twardyc~ wy~ogow I ci_ ~~jlepsi, a przynajmniej najwidoczczaJqc go na kwinto.le żyta, licząc nrze- me poza mm me widząc ·
Z drugiej strony „fałszywy wstyd p_racy na roh 1 ID:o~ące su~ sta~ prze· me1s1, co wyszedłszy ze wsi, . zhsługą,
ciętnie . cenę k~vintala: a. 1.~00 zł.-, otr~;:mu1e o~tcni_e obc1ązeme wsi 7,5 chłopskiego pochodzenia" spowodo- CJ\~V:ag~ złowr?~,1.eJ, zastarzałe} gnuś · ~dol!lościami wybili się na świecznik,
ze c1 za chlubę sobie poczytują swoje
wany - Jak pisze Pigoń - tym, że nosc1 sz.acheck1e1 .
.
miliona b.'.mf~I1.
Brak podpory w formie ludowej or- pochodzenie. Wtedy zacznie i on wyz~staw1erna p~zedwo1ennego ob- „inteligencja i półinteligencja miejska,
c1ązema podatkam! na ~5 m_il!onów i gęsto przesiana szlachetczyzną i no- ganizacji miejskiej ułatwiał to zjawi· zbywać się swego zastarzałego komobecnego na 7,5 mil. kwmtah zyta do- wo-ścierciałkami, podprawiona kołfu-, sko. Wiele dobrego zdziałała na tym pleksu niższości".

INTELIGENCJA LUDOWA
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Ostatnia faza wojny
•

POCHóD NA BERL!N *)

W związku ze Świętem Zwycięstwa przypadającym na
dzień 9. bm. podajemy zako1iczenie z książki „Dru<1a
Wojna Swiatowa" opracowanej przez Biuro Informacyjne Stanów Zjednoczonych na podstawie mate:-iału zawojskowego Departaczerpniękgo ze źródeł wywiadu
mentu \Vojny w Waszyngtonie. Bardzo ciekawą tę k~iąż·
Warszawie. Sądzimy, że przedrukokę wydał S. Arct
wany z niej fragment o końcowym etapie wojny i zwycięstwie aliantów zaciekawi naszych czytelników, którzy
spewnością zechcą zapoznać się z tą . pracą.

w

Pod koniec jesieni 1914 roku cały obszar ZSRR był wolny.
Armia Czerwona przeszła na obrzar Polski i wkroczyła do Prus
Wschodnich. Jej front stanął w Polsce mniej więcej na !i'lii
Wisły, prz·1 :.:zym w górnym jej biegu odchylał się wydatnie ku
wschodowi.
Niemcy wycofaii się z wielkim trudem z półwyspu bałkań
skiego. Jedynie Węgry pozostawały ich sprzymierzeńc e m w po·
łudniowo-wschodniej Europie, lecz walka toczyła się już na
ziemiach węgierskich. Wojska II Frontu l.Jkraińskic~o sforsowały w początkach grudnia Dunaj na południe od Budapesztu.
W Debreczynie oswobodzonym z wojsk nieroicckich powstata
Rada Narodowa Węgier, w której skład weszli przecl-tawi-:iz!e
stronnictw demokratycznych. Dnia 22 grudnia I\ada Narodowa

*) Opracowano na podstawie nast. iródeł:
L i t e r a t u r a: „The pocket history of the Second Word!
War". Edited by Henry Steele Commager. New York; ,.M.iro·
woje choziaj stwo i mirowaja połitika", rocznik 1945; Stefan
Kli!l'czak, Od Oki do Szprewy; mjr. Filip Bąk, Wojsko Polskie
od Wisły do Łaby

powołała Rząd Tymczasowy, który w kilka dni później wypo·
wiedział wojnę

Niemcom.
W centrum wschodniego frontu siły radzieckie dokonały
przegr·upowań, gotując się do wielkiej zimov„oj ofensywy.
Na froncie zachodnim już we wrześniu, po uwolnieniu Luksembur!!a, Amcrykanir? wkroczyli na obszar Rzeszy niemieckiej i podeszll do linii Zygfryda.
Ponieważ Niemcy z:,!rupow<ili na linii Zygfryda silne i driskonale uzbrb'jone jednostki, dowództwo ali:mckie postanowiło
obej ć ć umoc'lienia ni emieckie, podobnie jak Niemcy swego czasu obeszli linię Mag_inota. Dnh 17 września rozpoczęto des~nt
na Holandię, który jednak z:ikończvł się niepowodzeni!'m. Po
bardzo ~iężkich walkach w rejonie Arnheim desantoY.re korpusy zostały rozbite przez Niemców. W desancie brały również
ucl>.iał polskie oddziały.
Konieczne było natarciP fronfo.lne. Jego początek stanowiła
ofensy'ł.(a w kierunku na Akwizgran, który został po trzech ty!!odniach za7.artych walk zdobyty. Pierwsze wielkie miasto niemieckie znalazło się w rękach Sprzvmierzonvch. Koleino walki
o zmiennym szczęściu rozszerzyły dę na cały front. Dążąc do
zmiany sytuacji wojennej i przec:hylenia szali za wszelką cene
na swoją stronę, przv~otowywali Niemcy kontrofensywę. 15
!!rudnia wystosował Rundstaedt rozkaz dzienny do fołnierzy:
„Żołnierze zachoclnie!''.l frontu. Wielka godzina wybiła".
Następnego dr.ia rc9oczc;ło się natarcie od ciężkiei!o przy·
gotowania artyleryjskief!o. Armie Rundstaedta skoncentrowane
w rejonie A\:wiz!!ranu i Echtern?cht uderzyły na obszar Ardenów, os iągnęły w ciągu trzech dni Mozę, a przekroczywszy ją
napierały w kierunku wybrzeża. Ta ofensywa dawała Niemcom
możliwość zaięcia Sedanu i Namuru, ornz odcięcia Montgomer'ego na północy. Niemieckie natarcie rozwijało się w trzech
lderunkach: główne szło na północ przez Saint Vicht Lie.~e
i Antwerpię, w centrum na Bostol!ne, na południe \}i. stronę
Sedanu. Na północy i południu napór Niemców został wstr7.)'"
many w ciężkiclt walkach, lecz w centrum odcięli Niemcy Bo·
1!0.llne i dokonali jel!o otoczenia (22 11rudnia). W tym czasie po-

siłki _ g~n. P.attona przełamały niemiecki pierścień, dzięki cze·
mu Soiuszmcy zaczęli odzyskiwać stracony teren. \'1/ ciągu
stycznia !945 roku niemieckie wojska zostały ostatecznie wy·
·
parte na wyjściowe pozycje.
Nieudała ofensywa Rundstaedta oddała jednak Ni emcom dużą usługę, pozwoliła im wytchnąć i zebrać siły do dalszej
obrony.
Na włoskim teatq:e wojny przebiegał .front zimą 19-15 - 46
roku na południe od Bolonii. W tym okresie nie było tu poważniejszych działań. W akcji patroli brali udział również Po.
lacy.
Wyzwolona i walcząca wraz z sojusznikami Francja zawarła
sojusz ze Związkiem Radzieckim. 2 grudnia 1944 roku gen. de
Gaulle przybył do Moskwy w towarzystwie ministra spraw za·
gr::.nicznych Bidault. Komunikat ogłoszony po przeprowadzeniu
rozmów podał wiadumuść o zawarciu sojuszu i paktu wzajemnej pomo~y między Związkiem Radzieckim i Francją (10 grudnia). Po powrocie de Gaullc'a do kraju, rząd francuski doko·
nał ratyfikacji układu (22 grudnia).
W oswobodzonej Grecji sytuacja ulel!ła zaognieniu. Sześciu
ministrów przedstawicieli EAM odmó\\ iło z początkiem <!rudnia
podpisania dekretu o rozbrojeniu i rozpuszczeniu oddziałów
partyzanckich, a rząd grecki ogłosił stan wojenny w Atenach
i Pireusie. Celem osiągnięcia porozumienia pomiędzy lewicą, a
kołami rządowymi odbyła dę w Atenach konferencja z udziałem Churchilla, Edena, delegatów ELAS oraz przeclfbwicieli
innych ogrupowań politycznych. 27 grudnia zapadła decyzja
o ustanowieniu re;!encji, a 1 stycznia 1915 r. arcvbisk11p Dam~~H
nos objął regencję. Pomimo to zamieszki w Grecji nie ustały.
Po dokonaniu przy!!otowań do potężne!!o uderzenia, Armia
Czerwona rozpoczęła działania ofensywre zakrojone na olbrzy·
mią skalę. Na południu marszalkowiz Tołbuc\in i Malinow~ki
napi erają na Węgry i Austrię. W jednej i najwi ek~zy ch w hi·
storii wojen akcyj okrążających odcięli oni południowe Fkrzy
dlo niemieckie. Wojska I Frontu Ukrai 1\~ki<?ito uderzają 12
1tycznia na u.mocnienia niemieckie. Wojska II i III Frontu Bia·
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udzieli Francji dalszej pomocy
w sprawie Zagłębia Ruhry, co
• Po~,·ojcnna F~·a_ncj~, horyl.:a- 1tor_i węgla m,~csięcz~1ic. Ja~{ wi- będzie miało wielki wpływ na
Jąc s1.r.: z. t1:udnosciam~ gosp.odar , dz1111y, Frnnc.1a w ciągu m1esią francuską sytuację węglową.
czym1, lllCJednokrotme zabiega- ca otrzyma zalech•;ie jeduodniotrzystronnynaukład _:.:.:i._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Podpisany
skrytykowany
ła o podstawowy snrowicc dla Wl! produkcję węgla niemiecswego przemysłu-węgiel. Jak kiego.
mach komunistycznego dzienważnym w dzisiejszej gospoDwudziestego trzeciego kwie\V związku z za'.vartym ukła nik.a „L'Humanite".
darce francuskiej jest „czarny
rozpoczęły się „Dni Gnieinia
nvier„L'Ilumanite"
Rcdaktor
ministrowie
węglowym,
dem
diament", hez którego przemotuł po Konin. Konie stawił.i
mysł francuski nie może rozwi- BcYin i Bidault wvmienili li- dzi, że układ ten sprowadza zna".
Na intencję Gniezna została na targi gos·podarze, kupcy 0"
produkcji, sty. Bevin zapewnił ·w liście, że Francję
nąć odpowiedniej
roli biedne~o krewwystarczy przypomnieć zabiegi \V. Brytania i St. Zjednoczone ne.go. paustw zachodmcl.1, i za- rano odprawiona uroczysta raz Oddział Poznański Rolnirządu francuskiego poczynione uczyniły duży "' ysiłek, aby za- 1?) tuJe, ~o mogło sk~on~c rząd msza św. w bazylice przed fru· czej Centrali Mięsnej w Warspokoić zapotrzebowanie Fran- 1rancusl~1 do przyJęcm tych mną patrona miasta, św. Woi· szawie. Ceny koni są dość wyw tym kierunku.
wanmkow, or.az odpowiada, iż ciecha. Od wczemego rana ku sokie, sięgają 300.000 zł. za pię
" Przy zawieraniu paktu fran- cji na węgiel.
pow~<_le~n tcg~ są cl.1y~)a cor~z targowisku ciągnęły tłumy lu· kniejsze okazy. Kupcy z oży„
cusko - brytyjskiego, podpisu~
'V odpowiedzi min. Bidault bardzi~J u w1d.aczmaJą.ce się cizi, mnóstwo różnorodnych wieniem załatwiają tranzakcje,
ncgo w Dunkierce, głównym wyraził zadowolrnie z układu,
sp,ecyf1czne kulisy pohtyczue. pojazdów na mające odbyć si~ co raz ktoś demonstruje za·
skłonił „aczkol\\'iek. - pisze Bidault który
czynnikiem,
targi końskie. Nrl lety chodu konia. Niedaleko
'
Franc.i~ do szybkiego podpis.u- układ odbiega jeszcze daleko od ' edług krytycznego głosu re- tradycyjne
spędzono konie .~ targowiska koilskiego znajduje
plac
wielki
zawar„L'~fomani.te",
daktora
nia go, były dostawy w~glo naszych nadziei w lej spraz różnych po· slę wystawa przemysłu, rze·
okolic,
różnych
obecnej
w
wr:os1
me
u.k~ad
ty
we. Na konferencji moskiew- wie". V..7 zakoł1czeniu min. Bii lnowroc- miosła i handlu. Wyróżniają się
Szubina
od
wiatów
a
Jrnrzyści,
r~alnych
chwili.
skiej min. Bidault staczał for- dault
przekonanie, szkodzi n1csłychmue przyszło- ławia po powiaty ,południow•! j szczególnie stoiska „Społem"
wyraża
cemalnie dyskusyjne bitwy w
że Międzynarodowa Komisja ści.
wojew. Poznailskiego, od Sza·, ze wszystkimi działami swej
lu zapewnienia francuskim fabrykom węgla. Stanowisko
.
.,
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Francji w sprawie umiędzynarodowienia Zagłęh~a Ruhry, . K~?ferencja moskie,~skn Mt- rylą~zne. prawo do nldywów I dzieckich oznaczałaby sc1ąga
Z Obrad
zdccydowane żądanie rz~du m~tro.w Spraw Zagrnn:cznych, mem1eck1ch we wschodniej nie reparacji właściwie od Au·
fr.ancuskiego przyłączenia Za- k~ore.J .ce_lem, było prz~·gotowa- A.ust~·ii, _jako cz~ści reparacji strii.
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.
.
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francusluch wskazu.Ją, :' ietma.d !.
dań
1rnnt1
Triestu, przeżywającego dość
zabierając państwach sojuszniczych
Min. Mołotow,
czym dla przemysłu francu- 1f11111 yg.0 dmu mmisdr~wie.
. trudną sytuację finansową, de.·
.
erowa11 wa. r~zy z:enn!e, 0 głos w tej kwesti, stwierdził, iż
skiego jest węgiel.
Del~gacJa amerykrmska 1 legacja brytyjska złożyła pid poza uzgodmemem mektorych wobec nieżyczliwego stanowi'łki
.
'·· t semną propozycję, w której za.
.
. ,. ch ~· -szcze go'- ska rządu austnackiego,
wys1 , · ~rzą u_ punkt'ow spornJ
Olbrzym1e
Z\H 0
•
Jl 1'e
nale- brytyJska· uwaz'ałv
.
taboru poszczegolnym pali- leca przesłanie raportu do radY.;
b't
d
'd · '
fr.ancusluego, by zape"mc swo łowym zapoznaniu się ze sta- ·
.
doproy;ajemu przemysłowi siłę encrge- nowiskie~ p~szczególnvch mo- ~y przewt1 ziele zast~ ..; arh1 ra: stwom so3'uszniczyn1
bezpieczeństwa dla rozpatrze„
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odpowiedprzekazani.a
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carstw,
'
yczną, m
rów. Mołotow s'twicrdził iż zw. to~u kolcJo\yego. Delegacja ra- nich wniosków gubernatorowi
nych rozwiązań nie dała.
. .
.
ku.
v.,r dnm 20 k~·ietma br. do„ Następną konferencję mini- Radziecki musi przezwyciężyć dz.iccka .. zas s!anęła D:a stano- Triestu.
l\!in. Mołotow zajął' stanowitej sprawie należy
szło d? zawar~1a umowy wę1-.1 strawie postanowili zwołać do wyjątkowe trudności, jeżeli w1skn,
11alez'.n)•cl1 ~rzymac .s.ię tych samych zasad,
gloweJ.. pom. ię.dzy , rza.~<lan. Londvnu w listo1mdzie br., '.v chodzi o uzyskanie
sko odmienne i zaproponował,
ł
h
t kt
k
•
J
\V
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An
A l
_ celu dalszego kontynuow.ama mu od Niemiec reparacji. Raz Ja. w . .rn ~ 1a~ ~ pozosta y- by sprawozdanie komisji eksFrancJI, ng 1 1 , ieiy n.
oponuje się przeciwko dost.a- ~111 satc!~tam~ Niemi~c. \Vobec perlów, memoriały l'Ządu juo~łos~onym wspolnym . ko~n ·zapoczątkowanych prac.
łaskiego,
wom reparacyjnym z produk- e~o,, 1Z .1ru?. Bevn~ poz~stał gosłowiańskiego i
mini-/
tygodniu
ostatnim
W
w
mkaci_c, rządy te ustalaJą, iz
sprawie eksportu '"~gla :-~ ~tre~ strowie z energią zabrali się do cji bieżącej - powiedział l\Io· \ przY: zdamu, ze Au.str.ta Z?-~Jd.u~ jak również propozycje delcgao~upowanych przez te l~rnJ.e ~ traktatu z Austrią, który mieli łotow - to znowu uniemożli- Je się „w szczegoli;iie cię~kieJ cji brytyjskiej przekazać do
Niemczech, ustalono P.rel.um- nadzieję całkowicie opracować. wia się Zw. Radzieckiemu sytuacJ_i, dlate~~ tez na~~z! w dokładnego rozpatrzenia zanarz ekspo~towy _na 6.miesięcy,1Niestety, przypuszczenia, że otrzymanie należnych mu repa- ~to~unl~u ~o meJ postąp1c ma- stępcom ministrów.
•
•
poczynając od dma 1 lipca 47 r:: traktat zostanie opracowany, racji z zachodnich stref Nie- czeJ, sp:a~\ę ~)rzekazano zastęp1
Nast.~p~cgo dm!'l, w. spraw~e
przy czyl'!1 na rzecz Francp nie sprawdziły c;ię. Następnie miec, ter.az zaś oponuje się ?om m.uustrow do ponownego
. 's~tu~cJ 1. frnansowe.] .rnestu n?-1.
.
pr~ypadmc ~2 proc. euro~eJ- ministrowie ro1patrywali spra- przeciwko uważaniu aktywów zbadama. .
msl~ o.w1~ uch'\:aiih rezo~UCJ~,
Bevm
szt~1k~
.dzieł
s1~raw1e
'V
źródło
za
Austrii
niemieckich
ciądalszym
'"'
oraz
Triestu
"ę
sk~ch przydziałow :'"ęgla. PrzydZiał te~, st:anow1ący 4 proc. ;.\U debatowali nad zagadnienia- pokrycia reparacji na rzecz ~·stą1~1! z dzrn·nyn1 osw1adcze- z ldorcJ podajemy wyjątlu.
p~·odukcJI ~lz1eonego .. W)'(~oby- iru. związanymi z traktatem Zw. Radzieckiego, przy czym mem •. iz ~praw)'. te ~ru~no jest Uchwalono:
1) Rozwiązanie kwestii budcia, ulcgme podwyzs.zcnu~ 0 niemieckim. Min. Marshall wy- sama Austria również stwarza rozwiąz~~· pomewaz !1!e J?lOŻ25 proc._ g?y :wydobycie dz1en- raził się, że uważa Konferencję przeszkody na drodze do reali- n.a ustahc, co .zagrabili Niem- ielu, bilansu płatniczego, wa·
luty, ceł i innych finansowych
ne podniesie się do 370 tys. ton. l\foskicwsk<! zn pierwszą rundę. zacji uchwał poczdamskich w cy, a co Austnacy.
Na takie wywody min. Bi- oraz gospodarczych zagadnień,
v.; zwjązlm z traktatem z tej sprawie.
Jak przewidują rzeczoznawMin. Bevin zabierając gł~s d_~ult oświadczył, że w sprawie dotyczących terytorium wolnecy francuscy, Francja ma na- Austrią, omnwiano sprawę akdzieję w związku z zawartym tywów nkmirckich, nad któ- oświadczył, iż w zasadzie rne tej wystarczy kierować się za- go miasla Triestu, nal.eży do
układem otrzymać pod koniec rym to zagadnieui(')l1 debato- stawia on pod znakiem zapy- sadami logiki. Jeśli tylko moż- kompetencji gubernatora i tymroku bieżQcego o 50 proc. wę- \\'ali hezsk11lc«·znic zastępcy mi- tania praw Zw. Radzieckiego na ustalić, jakie z dzieł sztuki, czasowej rady rządowej zgodgla wi~ccj, niż otrzymuje oslat- nistrów. Min. Marshall wystą- do otrzymania reparacji. Bevin znajdujących się na terenie Au- nie z odnośnymi artykułami
nio. Jeżeli produkcja "·~gla w pił z inicjll tywą uzgodnienia uważa, że sojusznicy zrzekli strii, zostały zrabowane, nale- ustawy o tymczafowym ustro·
się wprawdzie formalnie rępa
Niemczech wzrośnie do 340 tej sprawy.
\V myśl porozumienia z 1945 rncji od Austrii, ale, zdaniem
tys. ton dziennic, to Francja
i
będzie mogla otrzymać 370 tys. r. Związek Radziecki uzyskał , jego, realizacja wniosków ra-
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łoruskiego rozpoczynają natarcie 14 stycznia, a 15-go dołącza·

do walk formacje IV Ukraińskiego Frnntu.
17 stycznia Armia Czerwona wrnz z \'Vojskiem Polskim zdo·
była szturmem W'arszawę. Zajęcie stolicy zakończyło jedną
z najsmutniejszych tragedyj tej wojny. Przed paru miesiącami
mieszkańcy \V;;, rszawy w ciąl,(u 63 dni cierpieli głód , nieustanne
bombardowania i opierali się wrogowi. Ze stolicy pozostały
resztki. „Straszliwe zniszczenie, które spotkało Warszawę i J'ej
o·
bohaterską ludność, przewyż s za najbardziej bolesne straty
znane przez ludność w tej wojnie" (Churchill).
W dniu zdobycia Warszawy wojska I Ukraii1skiego Frontu
docierają do Częstochowy. Do 19 stycznia formacje radzieckie
zdobywają szereg polskich miast, w tym Kraków I Łódź. 21
stycznia Armia Czerwona przekracza granicę niemiecką z 1~39
roku i rozpoczyna posuwanie si~ w głąb śląska. Do końca miesiąca niemal v; szystkie ziemie polskie \Vedle granicy przedwojennej - były wolne. 28 stycznia zdobyta została Kłajpeda,
ostatni wielki punkt oporu Niemców na Litwie.
Prąc naprzód niepowstrzymanie, armie radzieckie sforsowały
Odrę na południe od Wrocławia. Dokonano tego w ciągu nocy,
przerzucając przez rzekę 23 mosty. Wśród nieopisanego jazgotu
motorów przetaczały się oddziały rosyjskie na lewy brzeg
Odry. Niemcy wypłoszeni przez artylerię radziecką, opuszczali
schrony 1 okopy, które skł a dały się na <loskon:iłe umocnienia.
Autostradą berlińską posuwały się formacje wojsk radzieckich
ku stolicy Niemiec.
Na południu paella po długotrwałych walkach stolica Wę~ier
Budapeszt, w którym poszło do niewoli 100 tysięcy Niemców
(13 lutego). W ciągu lutc 110 i w połowie marca Rosjanie nie·
ustannie posuwali się naprzód, pod koniec marca przekroczyli
granicę Austrii. 30 marca zdobyty został na północy Gdańsk,
w centrum Głogów (1 kwietnia) i Bratislava (4 kwietnia). Niem·
cy ściagnęli ws7.yslkie swe siły, którymi rozporządzali, na obro·
nę stolicy. W Berlinie wrn o:zono b:!rykady, zakładano miny.
Ze zwyciestwami wojsk r~d7.i<?ckich zbiegła si1;; 27 rocznica
powstania Armii Czerwonej. W rozkazie wystosowanym do ioł·
ją się

nierzy z tej okazji marszałelć Józef Stalin stwierdzał: „Armia
Czerwona nie tylko oczyściła własną ziemię z hitlerowskich
chwastów, ale odrzuciła wroga na wiele kilometrów od granic,
z których Niemcy dokonali napadu na nasz kraj, przeniosła
wojnę na terytorium Niemiec i teraz, z armiami naszych sojusz·
nikó.~~: doprowadza do końca dzieło rozgromu faszystowskiej
arma ,
Koleino padają Królewiec (9 kwietnia) i Wiedeń (13 kwiel·
nia). Z końcem marca, Rosjanie dotarli do Łaby i podeszli do
przedpola Berlina. Wojna, która trwała bezmała 6 lat, wkracza•
ła w fazę ko1icową.
Perspektywa bliskiego końca Niemiec spowodowała mocar•
stwa sprzymierzone do zastanowienia się nad przyszłością po·
konanego wroga i skłaniała do uzgodnienia akcji końcowej.
W tym celu przedstawiciele tn:ech mocarstw: Roosevelt, Churchill i Stalin spotkali się 6 lutego 1945 roku na Krymie, w Jał·
cie. Na konferencji tej zapadło postanowienie, źe Niemcy po
upadku podzielone zostaną na okupacyjne strefy, zajmowane
przez wojska trzech mocarstw. Administracja stref będzie ko·
ordynowana i kontrolowana przez główną komisję kontrolną,
złożoną z głównodowodzących trzech armii okupacyjnych
Francja będzie mogła wziąć ud.tiał w okupacji Niemiec.
By uniemożliwić Niemcom zagro:l:enie pokojowi świata, mo•
carstwa postanowiły rozwiązać armię niemiecką, znieść sztab
niemiecki i poddać kontroli przemysł niemiecki. Dla spraw re·
paracyj przewidziano specjalną komisję, która rozpatrzy roz·
miary i rodzaj strat poniesionych przez sojusznicze pa1\stwa
w ciągu wojny z Niemcami. Nadto postanowiono powołać do
której zadaniem będzie
życia międzynarodową organizację,
utrzymanie pokoju i zagwarantowanie bezpieczeństwa w świecie
Uchwały jałtańskie podpisane zostały przez Franklina Reo•
sevelta, Józefa Stalina i Winstona Churchilla.
Z najważniejszych politycznych wydarzeń tego czas-u należy
pertraktacje pomiędzy królem juj(osłowia1iskim
zanotować
Piotrem II a marszałkiem Tito, prowadzone za pośrednictwem
Szubaszica. Dnia 12 stycznia opublikowano w Londynie komu·

PRENUMERUJCIE

nikat Piotra II, któr'l'. nie uznawał zgody w sprawie organizacji
w.ładzy w ~ugosławi1, nie?ług~ później król cofnął pełnomoc•
n1ctwa ~dz.1el~ne Szuba.sz1cow1. Układy nie doprowadziły do
porozum1ema 1 w połowie lutego rząd jul!osłowiański z premie·
rem Szubaszicem przeniósł się z Londynu do Belgradu.
Pr.zewi~ując ~ieuchronną k!~skę l'iemiec, szereg państw wypow1ad~ 1m woinę: 9 lutego - Paragwaj, 14 - Chile, 15 Urug~vaJ, .a d.opiero 2_7 ma~ca ;'\rgen~yna. Dnia ~ marca po
strome .Ahant~w opowiada się F1nland1a, przystępując do woj·
ny z N1emcam1.
Podczas obrad konferencji jałtańskiej, gdy rosyjska. armia
opier~ła się o Odrę, na froncie zachodnim rozpoczynali· Ame•
rykame przygotowania do nowego uderzenia. \Vstępem do nie·
go była olbrzymia ofensywa powietrzna, której cel stanowiły
miasta niemieckie. W przeciągu pierwszego tygodnia lutego
rzucono na Niemcy 17 tysięcy tonn bomb. W połowie miesiąca
brało udział w bombardowaniu 7 tysięcy samolotów. Do 20 lu·
tego. cały. system komunikacyjny zachodnich Niemiec był zu·
pełme zmszczony. 22 lutego nocą przekroczyli Sprzymierzeni
rzekę Roer, ostatn~ą wodną. zaporę prz~d Renem, O północy
27-go rozpoczęło się natarcie na Kolomę, prawie doszczętnie
zrujnowaną nalotami, która padła 27 marca.
. \'V'ojska, które operowały na lewym brzegu Renu, znalazły
nieuszkodzony most na rzece pomiędzy Bonn a Remagen. Od·
działy I Armii amerykańskiej przeprawiły się przez rzekę, opa·
nowały autostradę prowadzącą do Monachium i zagroziły Zn·
głębiu Ruhry od południa i wschodu. Ni~mcy rzucili posiłki, by
powstnymać . napór, osłabili jednak w ten sposób obronę na
odcinku dolnego Renu. Wykorzystując to, dowództwo alianckie
rozpoczęło dnh 24 mitrea przeprawę przez dolny Ren prze·
rzucając wielkie siły. Równocześnie wojska sojuszoicz~ posu•
nęły się o 2 mile w głąd terytorium nieprzyjacielskiego.
W ten sposó~ kręg~słup ~iemie~ldego oporu został złamany
Rozpoczęła się wymszcza1ąca bitwa o Zagłębie Ruhry, które
po utracie śląska miało dl:i. Niemców rozstrzygające zna,czenie jako jedyne już podówczas centrum ciężkiego przemysłu
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rez. Truman swoim apelem do na·
pożyczki
rodu amerykańskiego w sprawie udzielenia pożyczkik Grecji i Turcji, że im w utrzymaniu wolności. Udzie- 1 w· wywiadzie ·Udzielonym korespon•
wywołał wie Ie dys usji i publikacji lając tym krajom pomocy gospodar - dentowi dziennika „Le Monde" oświa d•
ł
prasowych. By •umotywować interes
rządu amerykańskiego oraz swoje po· czej przy odbudowie zniszczeń wojen· czy , że nie wierzy w politykę dolara.
nych, Stany Zjednoczone dopomogą J eże li chodzi o Grecję -:-- powiedział
stępowanie, niejednokrotni(> sam za· im oprzeć się czynnikom, które zagra- w·al Iace to potrzebna jest jej po·
bierał publicznie głos . Na ten temat, żają ich. bezp ieczeństwu, a w dalszej moc żywnościowa i gospodarcza, a nie
wypowiada 1i się kta k że przeciwnicy u- konsekwencji dobrobytowi samych S t. militarna.
,,Jestem przeciwny polityce bloku ny - plantację buraczaną w ~zielania P?ŻYCZ i, m. _in .. p~dróż:ii.ący Zjednoczonych.
'. i wygłaszający przemow1enia, nie1ed·
,b
•' ·
Stany Zjednoczone mogą udzielić tej oś wiadczył Wallace , - która może
1.aJIDUJą<::y sposo , p_rzedsiaw10· nokrotnie strofowany i przywoływany
zostały korzysc1 płynące z do porządku b. min. handlu, Wallace. pomocy, o ile same będą żyły w do· doprowadzić do podziału świata na
produkcji. Dalej demonstrują ne
Ostatnio, na bankiecie wydanym brobycie. Wtedy inne kraje potrafią dwa obozy - klucz d-0 rozwiązania
L;prawy .buraków.
swoje wyroby PCH, fabryka
kwestii spornych leży w stosunkach
przez redaktorów i wydawców prasy ocenić zalety wolnej gospodarki.
1
e cko-amerykańskich,· kNie dwierzę,
radzi
,
.
'ł
d
.'
t
d
p
wy4oTruman
prez.
·ykańskieJ·,
me
mebli, następnie Miejskie Za·
1
· k"1
k
k fl'kt
rezy en stw1er z1 , ze sys,em o- b
Wielu ciekawych przyciągają asił przemówienie, w którym poruszył party
~f. I . Kamer)'. ·ans. okra
na wolnej konkurencji wylwol;łady Siły i światła i Wody za
eksponaty Gnieźnieńskiej Wy- sprawy wewnętrzno-gospodarcze St. rzył w St. Zjednoczonych warunki po- : ~ąm?~ l:''T omunr Al ap~. a 1dzm
pomocą modeli i wykresów obtwórni Abażurów. Wiele osób Zjednoczonych, ornz niektóre sprawy zwalające na dobrobyt. Jeżeli Stany b 0 ~ is
.razzm. Rad . mk~y 1 z. ot
znajmiają ze swą działalnościa.
z za1meresowaRiem ogląda dotyczące zagadnień międzynarodo- Zjednoczope potrafią dowieść, że sy- yc1e zau dnia '~'· aNz1le~ iego Je~
Szkoła zawodowa w Gnieźnie
stera inicjatywy prywatnej daje lep- r~~cdą n\~r k'wRzną. l~ ezkt powro·
·
siół-umywalnię, mający zasto· wych.
po .,.Y ·i Aosevk a,_ 0 M.foPrezydent oświadczył, że amerykań- sze rezultaty i jest sprawiedliwszy niź ci.c
wystawiła prace uczniów bla~owanie praktyczne w ciasnym ski system inicjatywy prywatnej zda- inne systemy gospodarcze, to zdobę- pierta Y mi itonły . dmerdzy. ~now.I
~kIO·
charskich, ślwarskich i szew~ mieszkaniu. Przyciągają rów- . e obecnie e«zamin przed światem . Na- d ·
is
pozos
ny. e l"t
· · t a.
· swia
„ cnni a•
,_ ..zwo
k" a Y 1 lto
zie uznanie
6
J
skich, odznaczające się ogrom- nież uwagę wszystkich buty ze ród
mi po 1 Y i rnosve ows'KteJ .
amerykański będzie bezpieczny
starannością wykonania.
Także były dyrektor UNRRA, Lil
ną
Prez_Yd.en~ Truman zakończył swe
tylko w świecie zamieszkałym przez
sl\óry króliczej.
narody woln.e, żyjące w zgodzie z są- przemowieme apelem do. wszyst~!ch Guardia, którego gościliśmy w Polsce,
Sekcja Miłośników Fotograhi
Zasługuje również na wyróż· siadami oraz posiadające z nimi unor· sfer gospodarczych 0 ogolną obmzkę krytykuje plan Trumana.
wystawiła rówmez ciekawe,
W artykule: „Dlaczego plan Truma·
stoisko książek, wzór bi· mowane stosuhki ha ndlowe. Kierując cen.
nienie
i óżnorodne eksponaty. Cu kro·
Bawiący obecnie w Paryżu b. min. na jest niewykonalny", stwierdza, iż
się też tymi postul:ltami, Stany Ziedk
Jl
wnia Gnieźnieńska urządziła ) iote i, oraz prace na wysta· noczone postanowił,- udzielić niektó- handlu Wallace, w dalszym ciągu kry- udzielenie ppmocy Grecji i Turcji nie
głodnych
nakarmieniakraju,
ma na celuzniszczonego
tykuje
dopomo·
która
narodom
rym
buracza·
prawdziwy
ce•
lecz ani
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Zdaniem La Guardii, sprawa Grecji
Ministrowie Spraw Zagra- powinna być przedstawiona ONZ, któczterech mocarstw dla rozpatrzeni.a różnic 9pinii w sprawie nicznych uważając za niezb ęd ra ze swej strony powinna roztoczyć
5-letni mi ę dzynarodowy na dzór na d
Austrii ze specjalnym uwzględ ne ograniczenie wojsk okupa- go s podarką w Grecji. Nas tępnie nale·
polecają
Niemczech
w
cyjnych
nieniem art. 35 (mienie nieżałoby w Grecji przeprowadzić refor·
mieckie) i części art. 42 (mie- Sojuszniczej Radzie Kontroli my, zalecone przez międzynarodową
nie Narodów Zjednoczonych). rozważenie kwestii, jaka ilość komisję.
Mimo głosów krytykujących , we
Propozycję tę aprobowali pozo- wojsk okupacyjnych ma pozo- wtorek
22 kwietnia po ośmiodniowej
stać do dnia 1 września br. w
stali ministrowie.
dyskusji Senat St. Zjednoczonych za·
amerykań
r.adzieckiej,
strefie
V\T sprawie Austrii ministrotwierdził program prez. Trumana w
skiej, brytyjskiej i francuskiej. sprawie pomocy dla Grecji i Turcji.
wie uchwalili, że:
zapadła 67 głosami przeciw1. Rada Ministrów Spraw Rada Kontroli złoży sprawo- Uchwała
ko 23.
ministrom
sprawie
tej
w
zdanie
Zagranicznych postanawia uProjekt senacki przewiduje natych·
tworzyć komisję, składającą do dnia 1 czerwca br.
miastowe wyasygnowanie 100 mil. do„
Minister Mołotow wysunął larów z ol!ólnej sumy 400 mil., na po•
się z przedstawicieli ZSRR,
:S..V. Brytanii, St. Zjedn. i Fran- propozycję, aby liczba wojsk moc dla Grecji i Turcji. Zawiera on
również postanowienie o wysłaniu do
cji, celem rozważenia wszyst- sojuszniczych w Niemczech u- tych
krajów misji w 0 jskowych, które
1
kich nieuzgodnionych zagad- stalona została w następujący pełniły
by funkcje doradcze.

cji Niemiec. Skrytykował on
poprawki do układu, proponoju wohiego terytorium Triestu. wane przez Mołotowa (podaliPrzy rozwiązywaniu tych pro· ś~y w poprzednim numerze)
blemów zapewniona ma być twierdząc, że uniemożliwiają
gospodarcza niezależność wol· one zawarcie takiego traktatu
nego terytorium zgodnie z wy· obecnie. Min. Marshall oświadżej wymienionymi artykułami. czył, że nie wycofa układu o
2) Rada ministrów spraw za- demilitaryzacji Niemiec.
W odpowiedzi Marshallowi
granicznych zalec.a, aby gubernator oraz tymczasowa rada min. Mołotow stwierdził, że
wszelkich rząd radziecki uważa cele trakrządowa dołożyła
wysiłków celem wprowadze· latu czterech mocarstw za słunia nowego systemu celnego w szne, lecz podkreślił, że pozycja Stanów Zjednoczonych, wyterminie trzech miesięcy.
3) Ponieważ bilans płatniczy kluczając.a przyjęcie jakichkolmoże wykazać deficyt, rada mi- wiek poprawek do amerykańnistrów spraw zagranicznych skiego projektu układu unie- nień traktatu austriackiego. ·
W skład ,komisji wchodzić
uważa, że należy sumę 5 mi- możliwia dyskusję nad tym
będzie kqmitet ekspertów, któlionów dolarów zostawić do dy- projektem. '
Następnie ministrowie oma-I ry zwróci specjalną uwagę na
spozycji wolnego teryt.orium
wiali kwestię powrotu jeńców art. 35 i odpowiednią część
Triestu z funduszów ONZ.
W środę ministrowie podjęli niemieckim. M11:isrer Mołotow art. 42 i w związku z tym zajdyskusję nad zagadnieniami zaproponował, by wszyscy jeń- mie się zbadaniem odpowiedpostanowili cy niemiecy, znajdujący się n.a nich wypadków.
i
niemieckimi
2. Celem komisji jest: skooruzgodnione punkty traktatu terenie państw sojuszniczych
pokojowego, dotyczące demili- powrócili do Niemiec do dnia dynowanie poglądow rządów
taryzacji, denazyfikacji i demo- 31 grudnia 1948 roku oraz by sojuszniczych.
3. Komisja złoży sprawozdakratyzacji Niemiec, przesiedle-· repatriacja jeńców niemieckich
.
nia lud~ośsi oraz organizacji odbywała_ się zgodnie ~ plan~m. nie Ra~zie _Ministró\Y·..
~· Siedzibą komISJl będzie
terytonalnej przekazać Sojusz- PropozycJa ta została J.?rzyJęta
. W1e~e~. Picrws~e posiedzen~e
n~cz~j Radzie Kontroli w Berli- [)2rzez pozos~p.łe del.egacJe_.
Na ostatmm pos1edzcnm 1111- komISJI odbędzie się 12 maJa
me, Jako dyrektywy wykonaw·
cze. Punkty nieuzgodnione w nistrów spraw zagranicznych, bież. roku w Wiedniu.
Następnie ministrowi~ postasprawach powyżs~ych prze1rn- któremu przewodniczył min.
zane zostaną Radzie Kontroli Bevin, powzięto kilka zasadni· nowili polecić Radzie l{ontroli
w_ B~~.rl~ie rozpatrzenie zagad.
dla informacji i dalszego ba- czyc_h decyzji.
Mm: Mołotow odrzucił pr?- n~ema hc~cbności wojsk sojuszdania.
Nastę.pnie min. Marshall po· poz rcJę Marshalla przekazama mczych, ,Jakie mają się znajdoruszył zagadnienie paktu czte- sprawy Austrii do ONZ, a za- wać w Niemczech na dzień 1
rech w sprawie demililaryza- proponował utworzenie komisji września 1947 r.
Rezolucja w sprawie liczebokupacyjnych
ności. wojsk
brznn:
„CHŁOPSKI

moskiewskich

SZTANDAR"

wojennego. Alianci wprzód otoczyli wojska niemieckie w Za·
głębiu Ruhry i klinowym uderzeniem rozbili je na dwie części.
W ręce Sprzymierzonych wpadło 300 tysięcy jeńców . Odtąd
siała zwycięstwa przechyliła się stanowczo na stronę Alian·
tów, natarcie przeszło w pościg.
Lecz armie Sprzymierzonych dzieliło jeszcze od Armii Czer·
\
wonej 250 mil.
Równolegle z postęp ami Alia ntów w Niemczech roz:poczęły
się większ:e działania we Włoszech. W kwietniu 1945 roku gen,
Clark rozpoczął ofensywę kierując natarcie na całą linię obronną Niemców. Już 18 kwietnia padły Toscanella i Ferl!ato, 21 Bolonia. Front niemiecki był rozbi,ty . Oddziały V i VIII Armii
rozpoczęły pośoig za Niemca mi wzdłuż doliny Padu. Obawiając się otoczenia, wycofywali się Niemcy szybko.
Zbliżał się koniec działań na tym teatrze wojny. Dnia 29
kwiet nia nieprzy jacielskie wojska w północnej Italii kapitulowały bezwarunkowo. Akt kapitulacji podpisali o godz. 2,14
czasu włoskiel!o przedstawiciele naczelnego dowódcy W'e hr·
machtu oraz dowódcy oddziałów SS. Przeszło 600 tysięcy żoł
nierzy Wehrmachtu oraz 200 tysięcy SS-manów złożyło broń
Dowódcy niemieccy podpisując akt kapitulacji działali bez po·
roz·umienia z niemieckim sztabem głównym.
Obaj d yktatorzy znaleźli niesławny koniec. 27 kwietnia zo•
stał pojmany przez patriotów włoskich i stra cony Benito Mussolini. 30 l(wietnia radio hamburskie poda ło komunikat, że
„Adolf Hitkr dzisie jszego popołudnia z g inął w swoje j g ł ówne j
kwaterze w kancelarii R zes zy". Popełnił on samobójstwo. Bliż
szych okoliczności zgonu nie ud ało s ię wyświetlić a zwłok Hitlera nie odn aleziono do d z iś dnia.
Już w połowie kwietn ia sy tuac ja Niemiec był a rozpaczliwa.
Po wyzwoleniu w ięks z ej części Hol a ndii posuwał się MontgomerY. w kierunku Bremy, inne armie uderza ły na Łabę, a III
Armia napierała na B a denię i Bawarię . Odległość między ar·
miami sojuszniczymi i Armi ą Czerwoną zmnie j s z ała. się szybk<» Dnia 27 kwietnia o god z. 1,32, spotk ały się na północny za·
chód od Drezna patrole rackieckie i amerykański!>

sposób: Wojska sowieckie 200
tys., Anglia i Stany Zjednoczone po 100 tys. i Francja 50 tys.
Wieś pracuie
Propozycja Mołotowa nie została przyjęta, ponieważ min.
dla lotnictwa
Bevin uważał, że liczba wojsk
W okresie organizacyjnym szk'oły
w strefie amerykańskiej i bryty.]"skieJ' powinna wynosić po szybowcowej w Trzepowie woj. gdań·
sk.1e. okazała dużą pomoc materialną
m1e1scowa ludność wiejska. Obecnie
145 tysięcy.
Na zakończenie konferencji powstał projekt utworzenia przy gmi·
min. Marshall wyrazi podzięko- nie Towarzystwa Przyjaciół Szkoły
Szybowcowej oraz dostarozenia dla
wanie zastępcom ministrów szkoły silnika do wyciągarhl, farb na
odnowienie szkoły oraz w okre5 i ę
za ich wydajną pracę.
Minister Bevin, J·ako prze· najmniej intensywnych prac na r„Ji
ludzi i podwód celem zniwelowania
wodniczący wyraził · głęboką terenu pod lotnisko. Ta got.>wość
wdzięczność i uznanie dla rzą- gminy przyjścia z pomocą Szd:ole
du radzieckiego za jego gościn- szy~owcowej ~p.aje się mówić o głę·
ność oraz niezunrkłe wygody i bokim zainteresowaniu się wsi fotnictwem. W zamian za < kazaną pomoc
•• J
ułatwienia, udzielone przez rząd Szkoła Szybowcowa przeszkoli w okre·
radziecki gościom - delega- sie letnim młodzież wiejską, której
tym samym zostanie otwarta droga
cjom pozostałych mocarstw.
do wojskowego lotnictwa inotorowego.
Po zakończeniu konferencji Nastawienie ludności gminy Trze•
ministrowie udali się na Kreml powo do zagadnień lotniczych okaza·
na zaproszenie generalissimusa ło się .P?zytywne. Szczęśliwie w.ięc, :te
Stalina gdzie odbył się wielki młod~iez .wsi Tr~epowo .b~dzie mo·
gła zzyć stę z lotmctwem i iego spra•
/
l
.
. t'
1 wami.
b ank ie pozegna ny.

~ie.mcy północne zostały ~d~zielone od południowych. Połoze.me Rz~szy było b~zna dz1c1ne. Berlin był oblężony przez
armie rosyjskie, pod nieustannym bombardowaniem. 28 kwiet•
nia poda~a age.ncja ~eutera , że Himmler zgłasza gotowość bezwzględ~eJ kap1tulac;J1 przed· Stanami Zjednoczonymi i Wielką
~rytani~. Le~z rządy obu moc~rstw odrzuciły propozycję, uwa·
za1ąc, ze Nremcy muszą kapitulować przed wszystkimi pań·
stwami sojuszniczymi.
2 maja padł Berlin. Reichstag zburzony płonął, a na Bra·
mie Brandenburskiej powiewały flagi Sp rzymierzonych. Tego
sa mego dnia poddały się wojska niemieckie w obszarze alpejskim, a w ciągu kolejnych 4 dni 2 mlliony żołnierzy złożyło
broń.

7 maja została w Reims po dwóch dniach rokowań podpisana
bezwarunko wa kapitulacja Niemiec. Aktu tego dokonano
w obecności przedstawicieli l:]SA, Wielkiej Brytanii i Francji.
Z obozów koncentracyjnych i jenieckich wychodziły oswo·
bodzone tysiące wygłodzonych i zmaltretowanych ludzi.
Dzień 8 -maja był świętem Zwycięstwa. Nie doczekał iio Prezydent Franklin Delano Roosevelt, współtwórca zwycięstwa,
który zmarł 12 kwietnia w Warm Springs, w Stanie Georgia.

Na Pacyfiku
Wraz z pierwszymi większymi niepowodzeniami Niemców
w Europie o s iąg a ją Amer yka nie sukcesy na Dalekim Wscho·
dzie w wojnie z Japonią .
Walki z Japonią noszą zupełnie odmienny charakter aniżeli
w Europie. Toczą się one na olbr zymich przestrzeniach Oceanu
Spokpj nego, na wyspach i archipelagach. W wojnie tej ni e
uczestniczą tak liczne armie lądowe jak w Europie, operują
natomiast~ wielkie zespoły floty wojennej i potężne lotnictwo.
Dzięki niezmiernemu wzrostowi floty USA mogli Sprzymie·
początkiem 1944
rzeni przystąpić do decydujących uderzeń .
roku rozporządzali Amerykanie na oceanach 4.167 statkami,
w tym 613 okrętów wojennych, nie licząc jednostek brytyjskich.

z

W ciągu 1943 roku przełamali Amerykanie wewnętrzną linię
obronną Japonii, zdobywając Nową Gwineę i wyspy Molukki.
Jedna droga do Japonii, b y ła otwarta; druga wiodła środki em
Oceanu Spokojnego, przez wyspy Marshalla, Mariańskie, Bonin
i Riu-Kiu.
czasie wojny przekonali się Amerykanie jak groźnym
i niebezpiecznym wrogiem · była Japonia. Niespodziewany atak
na Pearl Ha rbour był ciosem, z którego jednak zdołano szybko
otrząsnąć się. Już wi połowie 1944 roku musieli Japończycy
rozpocząć obronę na wewnętrznej linii. Biegła ona od brzegów
macierzystych wysp japońskich, przez wyspy Riu-Kiu, Formozę
i Filipiny. Przeciwko tej linii występują siły zbrojne środko·
wego, .wschodniego i zachodniego Pacyfiku. Jako pierwszy cel
działań ofensywnych wytknęli sobie Sojusznicy zdobycie Filipin. Droga na nie prowadziła od wyspy Guam w kierunku południowo-zachodnim przez wyspy Palau, aż do Morotai, tut
obok Halmohera, pierwszej większej wyspy na południe od Fi·
lipin.
W pierwszych tyl!odniach września wojska Mac Arthura opa •
nowują Morotai. W połowie września zdobyto wyspę Palan.
Walki o ni<\ były nieZiwykle krwawe i zażarte, a Amerykanie
ponieśli w nich wielkie stra ty. Z upadkiem Palau przestała
Istnieć ostatnia baza japońska na Pacyfiku. Linia wypadowa
na Filipiny b yła otwarta, a obsżar, na którym flota japońska
mogła się bezpiecznie porus z a ć, został bardzo ograniczony.
Aby przeci wdziałać natarciu amerykańskiemu na Filipiny,
przepłynąć jedynie od północy przez
mogła flota japońska
dwie ci eś niny w centr um a r chipel agu Filipin, a lo przez Surrigno i San Bernardino. Do floty d zi ałającej w tym obsza rze
dołą c za się iII !lota adm. Helsey'a. W cial!u wrześ nia doko„„ .
no raidu na Min da nao i centrum Filipin. Głównym celem rl'i.'u
było zniszczenie lotnictwa japońs kiego. Lecz powraca jący z · ·~i 
du lotnicy rapo rtowali, że powietrzne siły Japończyków n h m
słab sz e , aniż eli gdziekolwiek indziej . Wykorzystując sła l-1'ŚĆ
nieprzyjaciela, przygotowali Anglosasi szybko plan ataku.

w·

(d. c. n.)
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SZTANDAR

1 w Okręgu Gdańskin..
Okręgu Szczecińsk;m:
1) Kwidzyń 11.5.47, 2) Starogard, Lębork
1) Złot ów 20.4.47, 2) Słupsk 27.4.47, 3)
18.5:17, 3) EI,bląg, S,ztum-Malborg 1.6.41, 4)
Drawsko 11.5.47, 1) Sławno 18.5.47.
We1herowo, Gdynia-Sopot 8.6.47, 5) Gdańsk
w Okręgu Wrocławskim:
Tczew 15.6.47, 6) Kościerzyna, Kartuzy 22.6.47'.
1) Głogów 13.4.47, 2) Milicz, Kożuchów
27.4.47.

FR. DRATWA

w

Społem zwołuje ziazdy

I

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE

Niejednokrotnie pisano i mówiono, . 1~47 r„ 4) Augustów - 1 czerwca 1947 r„ 5) w Okręgu Katowice:
ROLNICZE
by w ruchu spółdzielczym wejść na Białystok - 5 czerwca. 1947 r., 6) Ełk - 8 1) Cieszyn, Kluczbork 20.4.47, 2) Będzin.
i adresy instytucyj i organtspis
P?dajc"!y
Pszczyna, Strzelec
Glupczyce,
drodę przestrzegania obowiązuJ· C h czerwca 19.17 r., 7) Łom2. a - 15 czerwca ~9-17, Sosnowiec,
8) Suwałki - 22 czerwca 1947 r., 9) Bielsk 27.4.47, 3) Koźle, Nysa, Racibórz, Rybnik, By- racy/ ~olnzcz1ch. Spis len rad=im.y sobit? zaą Y,C
. .
, ł
. u
4) Gliwice i Zabrze, Niemodlin, chowac, gdyz w wii!lu okolicznościach· moż1
USJaW .o spo d~1elmach. or~z. słatutow Podlaski - 29 czerwca 1947 r., 10) Wys. Mazo- tom 4.5.47,
11.5.47, 5) Bielsko, Grodków się przydać.
Zawiercie
Olesno,
r.
1~47
lipca
6
Chodziło o głowne zw1ązk1 I centrale wieckie
I. NAUKOWE
Opole, Prudnik 15.5.47, 6) Katowice, Lubliniec:
spółdzielcze, by zgodnie z przepisami w Okręgu WrO"Clawskim:
1) Lwówek i Wołów dn. 4 m.1ia 1917 r., 2) Tarnowskie Góry 18 5.47.
odbyły się zjazdy spółdzielni dla poPa~s_lw?wy Instytut Naukowy Gospodarstw„
\V1e1sk1ege w Pulawach z oddzialem w Bydwołania pełnoprawnych organów za- K~mienna Gór~ - 6 maja 1917 r., 3) J3Jlesi~- w Okręgu Ló.izkim:
goszczy.
wiadowczych. Znajdowano zawsze P°"' Wice - 11 mG~)a 1$9117kr., 4) Jawor. - 1~ mn1n 1) Kutno, Łow1'cz, Łęczyca 11 .5.47, 2) Brzeąs a - 25 maia t:l 17 r.
ora
1947 r., 5)
lk
t
·
t
lb
·
od
w zakresie gaba~awczo-naukowa
l_nst">'.lucja
Końskie,
3)
15.5.47,
Łask
Skierniewice,
ziny,
o
y
su~
w y, ze a o za rzymywano
z rolnictwem - staTomaszów, Opoczno 18.5.47, 4) Piotrków, Ra łęzi . wiedzy związanych
TERMINARZ
na zjazdach pierwszego stopnia, jak to
nowi „organ doradczy i opiniodawczy adminidomsko, Wi e luń 1.6.47, 5) Łódź, Pabianice, Sieoddz"ałowych zgromadzeń spółdzielni
s i ę stało w 1945 r., albo w ogóle nie postracp państwowej w dziedzinie rolnictwa. Skła·
radz 8.6.47.
dejmowano całej tej sprawy (centrale w Okręgu .Pomorsk"m:
da s1.ę z wydziałów, działów, zakładów i stacji
doświadczalnych oraz posiada n1ajątki na ca·
l) ~zubin ll.4.47, Nakło n/N 1 ~ 4.4 7, ~) w Okręgu Krakowskimi
finansowe spółdzielni).
,
Brodmca, Bydgoszcz, Chełmno, Rypin, ChoiS ł
dł
·
tym terenie Państwa.
· d
O St a t mo ecyzJa zapa a W po em, nice - 14.4.47 3) Grudziadz Lip„ 0 Nowe Mh-1 1) Brzesko, Miechów, Żywiec 4.5.47, 2)Bor:h- Wydawwctwa: „Biblioteka Puławska" Pa·
by jednak dojść do końca i zjazdy zwo- J sto Lub., Tucl1ola - 15..4.47, 4) Inowrochw, nia, Dąbrowa Tarnowska, Tarnów 11 5.47 3) miętnik Państwowego Instytutu Nauko~e~o

I

0

Sępólno, Toruń, Wąbrzeźno -

ła ć.

-

I

I
1

16.4.47, 5) Wlnc.- Biała Krakowska, Chrzanów 15.5.47, 4) Kra· Gospodanlwa Wiej skiego w Puławach".

Trzeba nam wiedzieć, że zjazdy w !~wek 18.4.47, Aleksand;ów Kuj . 20.4.47, Ś\vill- ków, Nowy Targ, Olkusz 18.5.47, 5} Limanowa
Myślenice, Nowy Sącz, Wadowice • 1.6.~
Państwowy Instytut Wtterynary/ny
Społem są trzystopniowe: oddziałowe cie 26.4.47, Bydg~~z.:z „Q.4.47.
w Pulawach.
•
(najczęściej jednopowiatowe), okręgo-)
C~ntralny . Za~ład naukowo-badawczy w n·
we (wojewódz!de) i główny zjazd de· I. KRZEMIEN
kresie gałę~1 ~1edzy, ~wiązanych z medycyną
legatów (ogólnokrajowy).
weler.rnary1ną. Stanowi organ doradczy i po•
~ocmczy ~łużby lekarsko-weterynaryjnej. PoW ostatnim kwartale r. ub. odbyły
siada oddziały produkcji surowic i szczepionek
się tuż. zjazdy oudz i ałowe w woj. po·
w Drwalewre: Gorzowie i Bydgoszczy.
znansk1m, szczecińskim i częściowo
Dekret z 2 kwietnia b. r. (Dz. Ustv.w zapomogowy udziela pomocy głównie Państwowy Instytut Naukowy Leczniczych
wrocławskim. Obecnie wyznaczono
szereg dalszych terminów. Niżej po-' z dn. 16 kwietnia 1947 r., · poz. 137) gminom miejskim, które mają gospo· Surowców Roślinnych w Poznaniu, ul. Libella
3 m. 4.
dajemy termin~rz. zjazdów j!-1ż wyzna- j zmienia dekret z dn. 20 marca 1 ~46 r. dar kę deficytową, stąd rolnicy dopła·
czonych. Jak w1dz1my z termmarza sze- . o podatkach komunalnych, w ktorych cą do iej gospodarki w tym roku pa- Naukowe badania nad uprawą, produkcją roś·
lin leczniczych i przeróbką.
reg ~jazdów już się odbyło (woj. byd-,1podatek gruntowy stoi na pierwszym rę miliardów.
Nie dawno pisaliśmy na tym miej- Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Warszawa,
gosk1e), szereg odbędzie się w maju, miejscu.
Otóż dekretem tym zostały wybitnie scu, w zwiazku z zapowiedziami w ul. Kaliska 9, ocld;ial w Krakowie, ul. Karcz~rwcu, a nawet lipcu r. b.
57
·
melicka
stawki podatku grnnto- prasie (np. organ PPR „Trybuna Wo}·
podwyższone
przyporni·
W związku ze zjazdami
Zrzeszenie pracowmk.:.~1 naukowych i honamy, że wszystkie spółdzielnie nale- wego. Do 1 stycznia b. r. obowiązy- ności" z dn. 3 marca b. r.} o dpodwyzdowców. Powołane do opracowania zaj!adnień
ł t
Ch
l d
1•
ł
·
d 5 ł
.
o zi o eA w zakresie hodowli i ich popularyzowania. Orzące o po em - wmny wziąć udział wa y następujące staw .<1 oc po staYłY szeniu podatku dla wsi.
w zjazdach. Na zjazdach będą rozpa- opodatkowania przeliczonej na rówA mu pismu o to, że wieś ma, a za ma- ~an opiniodawczy w zakresie zagadnień ho·
ło dostarcza zboża do miasta i trzeba dowlanych.
trwane i decydowane zasadnicze spra- nowartość:
je z niej wycisnąć za pomocą śruby Wydawnictwo: „Prze~ląd Hodowlany", miedo 20 kwintali żyta
wy i nik?mu u:hyl~ć ~!ę ni~ można.
4%
podatkowej. Przeciw temu pomys!o· ~:~~n~a~el~~t~ i;;: Stefan Wiśniewski, Kra•
od 20 do 50 kwintali żyta 5 %
S~o!em Jest społdz1eln:ą. _ZJ~zdy są
wi wysunęliśmy dwojakie zastrzeze- Polskie Towarzystwo Gleboznawcze - War•
od 50 do 100 kw;ntali żyta 6 %
n:1e1scem, gdzie rozwaza się 1 ustala
nia, że celu może nie osiągnąć i że
szawa, Rakowiecka 8.
od 100 do 200 k~intali żyta 7 %
k:erunek i r?dzaj działalności placówZrze!zenie pracown'ków naukowych i licmoże opóźnić odbudowę rolnictwa.
i ponad 200 kwintali żyta <5%
.
,
k1 centralne].
Dlaczego może nie osiągnąć celu? tyków na polu gleboznawstwa, ma na celu roz·
k b d
. b' .
Od
Według stafu.u przedstawicielami
1 sty~~~Ia iezącego ro u ę ą Wbrew temu, co niektórzy myślą, że oracowywanie teoretycznych zagadnień z za·
spółdzielni na zjazdy mogą być tylko
gleboznawstwa, mających znaczenie dla
chłopi siedzą na zbożu - w rzeczy·· kresu
.
. .
członkowie rad nadzorczych i zarzą- one wynosie_.
praktyki rolniczej.
wistości olbrzymia większość chłopów
4%
do 10 kwmtah ~yta .z~ta
dów. Każda spółdzielnia na zjeździe
skrobie dno. Jeśli ktoś ma trochę zbo- Lniarsko - Konopna Centralna Stacia Doświad
od 10 do 20 kw:ntaI: ~yta 6 ~
ma tył~ głosów, ile setek członków _
ża, to rezerwuje je jako podstawę ho- cza/na - Poznań, Solacz 11!. Golęcińska.
od 20 do 30 kw1_ntah. ~yta fi 10
conajmniej jeden głos.
dowli trzody, która rozwija się bar- Prace naukowe w dziedzinie uprawy i przeod 30 do 50 kwmtah. ~vta -10 ~
Podstawą jest liczba członków na
dzo żywo, do czego zresztą popchnę- róbki roślin włóknistych.
od 50 do 100 kwi~t~h . zyta 1; ~0
dzień zamknięcia roku sprawozdr\wła rolników jesienna polityka stosun·
II. OGóLNO-ROLNICZE.
od 100 do 150 k_wm •.al: zyta 1, %
czego. Jeden przedstawiciel na zjeździe
od,artykułów
zboża
tańszego
kowo
%
16
zyta
kwmtah
150
ponad
może mieć na1'wyże1· 50 0"łosó·w. Duże
Samopomocy Chlopskie;, Zarzad
ZwiązeJ,
·
·
I
\V b · ł
.u 1eq ym ro rn mnieJ więceJ prze~ hodowlanych. Dziś tej hodowli nie Glówny, Warszawa, Plac Starynkiewicza 7 9.
spółdzielnie, liczące ponad 5 tys. człon- .
ków winny delegować większą liczbę ~1ętme z hektara wy:adło 10 kw n1tP '' m ożna zostawić bez paszy i dlategc Ogólna zawodowo - rolnicza. organizacja wsi.
swych przedstawicieli; bo jeden nie zyfa po 1.000 zł., czyh około 10.000 zł. rolnik zmuszony na!rnzem płatniczym Do zakresu działania Związku Samopomocy
może reprezentować więcej niż 50 prz~chodu szacunkow~go, od czego _to I snrzeda prędzej niedotuczoną świni~ Chłopskiej należy: przedstawicielstwo i obrona
interesów rolnictwa, przedsiębranie środków
pos1adar,z 1 ha zapłacił 400 zł., pos111- 1niż zboże.
, !
głosów.
1d
d dla wszechstronnego popierania rolnictwa,
d ·
·
1 5GO I
1 OOO ł 3 h
2 h
żyto nie stanowi wpraw zie po - współdziałanie z władzami państwowymi i sa· ·
a z .,
·
a Zgroma d zenia oddziałowe wybiera- acz
ją rndy oddziałowe, a następnie dele- ~ł„ 5 ha - 3.000 zł., 10 ha - 7.000 zł. stawy tuczenia świń, raczej jęczmień morządem terytorialnym w sprawach rollecz należy pamiętać, że naskutek nictwa.
.
gató w na zjazdy okręgowe (wofe- 1 1~ ha - 16.000 zł.
Z chwilą likwidacii Izb Rolniczych - Zwią
"Według nowych stąwek orzy ter ~f\- s~rat w oziminach dużo jęczmienia
wódz'.de). 51a!ut mówi, że liczba cle1 ha który by poszedł na paszę, pójdzie na zek Samopomocy Chłopskiej przejął ich czyn-i
posiadacz
przychodu
mejł no.rmie
legC1.tów wynosi po J'ednym z każde":.>
ności a w S7.cze)!ólności wykonvwanie ustaw
h
ł
h
600 ł
G
z ., 2 a - 1.600 z ., 3 a - siew wiosenny, żyto musi choć w czę· rozporządzeń w zakresie rolnictwa, prowadzetypu s półd :::i elni (spożywców, rolniczo- za·p ac!
nie Stacji Ochrony Roślin, Oceny Nasion, Za·
handlowe, mleczarskie it.p.), a nadto 3;000 zł., 5 ha - 6.000 zł., 10 ha - ści zastąpić ten jęczmień.
Bardzo ryzykownym jest dziś twier- kładów i Stacji Doświadczalnych i tp.
po je1nym od każdych pełnych 2000 14.0~0 _zł; _i 20 ha_ - 32:000 zł. !yle ~ap~ac1, Jesl! ~~na zyta me ulegm~ zm1a- dzenie, że. z zasady, ten ma zboże,_ kto Poza tym Związek Samopomocy Chłopskiej
czło:-i '•ów spółdzielni danego typu.
spółdzielnie i!minne, które prowadzą
n_1e, lecz Jesh za I1946 r .. zoste.me przP- ma wie,ceJ hekiarow. Tak powmn<: organizuje
W ten sp:1sób z1'azdv oddzi ało•"e
reo.lówki i przemysł rolny.
"
1
Zawod. wydawnictwa periodyczne : „Za f!roda
si a l a ją s kład przyszłych zjazdów okrę- ripfna cenft • ~t" OT'\a me na 1.000 zł. być, lecz dopóki rolnictwo nie zosta·
lecz np. na 1.500 zł„ to podatek grun- nie odbudowane po zniszczeniacl• Chłopska"-tygodnik, pismo społ.-gospodarcze
gowych.
W rumach zjazdów oddziałowych to-"".'y, pincony ~ tym roku .. b ęd zie wojen_nyc,h~ tru~no oceniać. ~t<?pień wyd. Woj. Związek Snmopomocy Chłopskiej
według 1losc1 po· w Katowicach, „Kłosv" - dwutygodn ;k Todziałaja zebrania fachowo-działowe wyzszy 3 razy, mz w roku ubiegłym. zamoznosc1 rolnika
ruń, ul. Klanowicza 19, „Niwa" - miesię~znik
. t
f
· · · B d
d · ł · d
· ·
,
1 n}
Z ·a ·
•
zo cz~s o s1~, ra- Rzes~ó"'., ul.. Kradńs.kiego 6, „Zal!on Ojczysty''
ar
z1em1.
~rneJ
s~a
a
z1
roz
rowmez
en
u
m1 me
dla rozpatrzen:a własnych spraw, jak
spółdzielni roln.-handl., spożywców, wpły'i'ów z podatku grur:towego. ~o· f 1a, .z~ ~ospodarz na 5 ha Jest dz1s za- - miesięcznik, Lublm, ul. 3-go Maja. „Chłop
fć'n 5 .rnrb brć'ł 20 % , nnw:aiowy zwią· mozme1szy od gospodarza 10 czy na- "ka Gospodar.ka''. - dwuty~odnik, Warszawa,
mleczarskich if.p.
Zjazdy spółdzielni Sll jednym z po- ze~ samorządowy 35%, wojewódzki wet wi_ęcej h~, gdyż jeg? gospodar- Pl~c . Starynki<~w1cza 7/ 9, ,.Kobieta Wiejska"
tęż11ych sp.osobów uruchamiania pręż- związek samor;Ządowy 5 % , komuna!~ stwo. me pomosł<? zadnycn sirat, a .te m1es1ęczmk, Warszawa, Pl. Starynkiewicza 7,9.
m. ZRZESZENIA ROLNICZE.
ności snołecznej, jaka cechuje ruch n~ f~nd~sz po~czkowo-~apomog,o"'.y drup,1e zostało zmszczone czy to w mspóLlz:~Iczy. Działacze ruchu spół- 5 % I gmm~ 35 , o. Tei;-az S.rnrb wezm1e w~nt?rzu~ czy w b~dynkach. _Poda.tek Polski Zwiazek Ogrodniczv, Warszawa ..,
•
Gen. w. Sikorskiego 49_
Iledzielczego nie mol?ą zaniedbać okazji 25%, pow1at~wy, zw1~zek. samorządo- ~a.s s1łq rzeczy i:aw_1<!zać mus!
swego udziału w ·budowie zdrowego lwy 25%, wo1ewodzk1 związek samo- sc1 _posrnd~neJ z1em1 I wtedy, Jesh roz-1 Zrzesza producentów. Reprezentuje zawado·
ruchu spółd:".ielczego. Mamy przecież! i;-ządowy 3 %, komunaln~ fundus~ po- P?IZCldze~Hl wy~o~awcze 0 stosowtl- ·ve interesy wytwórczości oiirodniczej oraz h~n·
obserwacje i życzenia pod adresem zyczkowo-zapo!T'logowy :-0%. ~w1 C1~ek mu ulg me rozwu_izą dobrze te~o pro- l!u i pr~11tw?rstwa .ogrodriczego z uwzględnie. N Samopomocy Chłopsk1e1 2 % I gmma bi emu - podwyzka podatku grunto I tern społdz1elczośc1 rolniczej.
d
t I' g
.
. . l
Wydawnictwo: „Pr7.egląd Ogrodniczy"
w ego uderzy w słabych ~ospodarczc
a- 25 %.
narw1ę ~s~eJ cen rn 1 ospo arczeJ.
Jak wykazała praktyka za ostatni i może zahamować odbudowę rolnic ·liesięcznik, Kraków, Sienna 14·
sz~ 1m'>'.'sh, n~sz~ słowa pochwały czy
Polski Związek Zielar.~ki, Kraków, Plac Szcze·
krytylo t~faJ. wmny być rzucone, by rok komunalny fundusz pożyczkowo- twa.
pański 8.
przvr.zymć su~ w ostatecznym rezultaZrzeszenie osób i instytucji zajmujących się
--cie do lenszego funkcjonowania apa- j
p;odukcją zielars~ą. Ko?rdynowanie działalnośI
l
'l'alu spółdzielczego.

Zmiana dekretu o podatku gruntowym

u-I

??

IE J LE N .I KO op IE •
s
I
'

TERMINARZ

'Ałł

?:i:!rom dz"?.ń oddziałowych
,.
.
.
w ?krąg~ ~la1cstocK1m: .
11 G r~ JC · o dn 15 mRJa 1_947 r., 2) Olec~o
26 ma1a I
-18 ma1a 1947 r., 3) Sokołka

,k

b• •
1orn1cył
•
.
zachowa I do siewu
..I

•

n o no sprze"'~ •1

•
•
S1em1ę

'

w

ł c1 oraz. obron.a. 1_nteresow producentów. Tere·
n.e~ d:i:1ała.ln.osc1 J~st obszar c~łei Rzcczpospo-

lt~e1 Polsk1e1. Posiada 8 oddziałów wojewódz

2

K··· 000891

kich.
. Wy~awnictwo: , .Przel!ląd Zielarski" s1ęczmk, Kraków, Krupniczna 16.

mie-

(d. c. n.)

CHLQPSKI SZTAND~R

Nr 16

DZIAŁ

Str.

'1

•

KOLEZANEK

=====================--~=================-=========::::::::::===========
wsi. Doskonała matka i gospoZły to ptak
Kurs ideowo-oświatowy SekDuch
zan1ojszczgzng
dyni, uświadomiony i karn}J
cyj Kobiet PSL dla wojewódzStronnictwa - połą
cdonek
gniazdo
co własne
'Vykłady na kursie przepla· czone z wrodzoną inteligencją
twa lubelskiego odbył się w La- stwach łatwiej jest podlrzymy-

tane były śpiewami. Płynęły i zdolnościami artystycznymi,
rzewne kujawiaki, skoczne kra- dają typ pełnowartościowego
kowiaki, poleczka siedlecka, a człowieka. Czytała nam wiecz9dla wprowadzenia nastroju po- rem swoje wic.rsze, jeszcze z lat
\vażncgo śpiewałyśmy hymny konspiracji, poświęcone pasterB. Ch. i LZK, pieśni parlyzanc- ce, pamięci rozstrzelanych kokic i starą bojową pieś1i chłop- legów z B. Ch„ pacyfikacji, a
r.odto o niezbyt wysolcim poziv· kich przejść wojenych chłopi • r7:ep~O'\\ a :-ona JUZ e1e" ry sl.:ą „G<ly naród do boju" „.
. . także śpiew.ała nam śliczne
zamoJ· szczy z ny ofiarnie walczv-/ f1l~aCJ~ ~ zanuc;·zona. budowa
,lll·e et1'k1·.
własnego
dożynkowe
pic~ni
insccmzac.1,e
zakończvły
Kurs
usL1na
e
11·0
c
b
o,~,
11111
cho
J
"
"
'. z . ' ·
,Y.
,..
'
t
Batalionów
li w szercaach
I tamte trn<lnoscJ. l\Inno Jednak pomysłu tamtejszej przewod- układu.
Oto szereg działaczy, robią<. Cl·10 k 'c1· l ~l . t ~ d .
1'.u wy·
· szeregi· straw t' u ps ·1 1 ' rn He. y I d z1ewczę1ron-d ę, porzuca7ąc
Po takim kilkudniowym po,'ekcyj 1r\.O1net.
L , ' dnżego oddalenia gospodarstw niczące.i s
1
1
1
0
samoska,
wie]·
ko})ieta
t11a
b1·
1
't
b'
·
'
d
ouc
Y
eza
na
masowo
a
pm·
1drtwa, 111 którym dotvchczas
na wsi lubelskiej wraca
bycie
s1e 1c, na we w o cre. d·. o
z .·1 . K ·
„
cowali, uważają za lwnieczny wy- ~e~o ". ąz 1rn . 0 1net, .a, 1 zi- 1,<:ie dużych śniegów i mrozów rodny talent artystyczny, .to się w mury stolicy odświeża-._
raz elr.,piacji i podkreślenia rw· si.~~: 1_1~imo rnesl?r~YJ_aJ~cyc~ młodzief schodziła sii; co wie- jeszcze jeden z wklu dowoduw nyrn, peJnym zapału do dalszeJ
wej wiary - pluć na wszystlw w ;"a ,miko.w, cała _wi.es zorgalll_ czór dla przygotowania przed- na gł<;'.hokie \Vartości społeczne pracy i wiAl'Y w człowieka.
B.
.
.
co do owego momentu 1.vierzyli. z~ana Jest ~ szeicgach Pol stawienia na opłatek i zapusty. i duchowe, tkwiącei w polskiej
Stronmctwa Ludowego. - - - - - '- - - Sądziliśmy, że temu brzydlrie· sk1ego
Miało to swój wyraz w omamu zwyczajowi nie poddadzą si1:
samotny, mieszkający na k'omornym u
wianym kursie, bowiem elekobiety.
Reflekcje z kursów
Sparalifowany,
Zachorował.
ludzi.
ment kobiecy przyszedł z pcłgroma~
zdzieciniały, nie jest sam Ale oto marny w r11lru pierwszy ną śvdadomością i zro;m111iehigieniczno - sanitarnych
da opiekuje się nim. Wyznac~ą som1mer „Żywii",dodatku lrobiecego niem dla zagadnieii ideologiczbie dyżury, chłopi dyżurują w nocy, a
W dniach od 10 - 16 IV br. odby- dów higienic;;nych. Cała praca spa· kiedy umarł, w myśl tradycji - nie
do „Chłop6w i Pań$twa", redago- nych i politycznych,
Kurs odbywał się w s.ali pa- ły się w powiecie zamojskim kursy da zwykle na nauczyciela, który ma- zostawiają nieboszczyka samego. Im
wanego przez p. zczawińslrq. 1
higieniczno-sanitarne Sekcji Kobie- jąc do nauki sam tylko około 150 biedniejszy i samotniejszy był za żyĄ
znów to samo.
łacowcj. Sam pałac i park po~ cych PSL w Wólce Wieprzeckiej i w dzieci nie jest w stanie dopilnować cia, lym liczniejsze jest grono tych',
fV~e WJ$fąr~zyło P· Szczawirl: dworski - zniszczone w dużej Ruszpwie.
należycie ich higieny. Kqleż~nki na- którzy czuwają przy nim, aż do po•
$k~e1 o~rzncanze ~lotem p~ez.esa mierze p1~ez stacjonujące woj- . Na kurs~ch. on;a~viałyśn;y zagadni~ sze po porozumieniu się z nauczyciel- grzeb u.
M1!cola1czyka, ktorego na1w1er ska-mimo to jednak sale dość ma zdrowia i h1;;?1eny, p1clęgnowan1a ką zrobiły dwukrotńie - przegląd dzieNa Koloniach, których Ruszów ma
chło1lskim nlelmdm.yl~t, chordoby społke.czne,lk uhw- ci w kierunku wszawicy i świerzbu. kilka - są często ludzie nowi. Nie ma
rtiejuym i najzapalczywszym he· 1przyzwoite służą
zg ę nia1ąc prze e wszyst 1m a o o· Pierwszy przegląd wypadł fatalnie '
. ,
.
więc tu tego wielkiego, prawie ro•
ld
b l
l
1'0 ~m,, Y, a. przez ca ą k. onspzra· dz1cc10m tymczasowo za szkołę. !izm, choroby weneryczne l gruźlicę. zwłaszcza jeżeli chodzi o wszawicę
dzinego zżycia się-jakie jest w Wól·
Kurs zgromadził około 50 ko- Po.za ~ym prowa~ziłyśmy ćwiczenia z głów u dziewczą'f. Zaradziły temu, ce Wieprzeckiej. Gospodarstwa tą tu
lJę i .pozme1, ale rzu~a $Iq ona o·
becme. na. pracę kobiet w ~SL-u. biel i dziewcząt, z zapałem słu- dziedziny ratownictwa w nagłym wy- korzystając z amerykańskiego prosz- większe, zabudowania przewatnie do·
ku D. D. T. o!rzymanef!o -częścfowo statniejsze. Ale i tu nie zamyka 1ię
.
k b'
.
zapominanc, że sama długie lat11 chaJ· "Cych wvkładów i żywo .PaLd~u.
1czne uczestnictwo o 1et zarow- z POK, częściowo z Wydziału Ko- człowiek w opłotkach swojego gospo•
•
•
,
J
' ·~ .
k0
•
•
J•
b ła wyrazem llpo~ztyczmema
- - dyskutu.1ących. Szczegolme zy- no starszych jak i młodych na kur- biecego PSL.
.
darstwa. Mają swój sklep spółdziel
wą dyskusję wywołały zagad- sach świadczy o tym, że sprawy zdro- Następny przegląd po kilku dniach czy, mają ładną szkołę i tuż przy niej
biet w Ruchu Ludowym.
Zarzuty jej i argumenty posta· niehia kultury życia l'Odzinne- wia są ~obielam. wiejskim bliskie i są wykazał doskonały rezultat pierwsze- „Dom Ludowy". Młodzi zorganizowa. . go zabiegu. ;\Vszawica u dzieci szkol- ni w „Wiciach" - wszystkie dochody
.
Wydziałowi Kobiecemu go noweJ· ustawy małżei1skieJ· przez me ~oceniane:
tdone
Koletank1 w Wolce W1eprzeckieJ nych została radykalnie zwalczona, a z urządzanych przez siebie przedsta•
.
. . '
. , .
.
wykazują duże zainteresowanie spo- koleżanki zabierają się również do wień oddawali na ten dom. Teraz za•
~S~ są ~ue t)'llco mescisle, ale 1 l sprawy wychowania.
Referaty ustrojowe i poli- ł~c;me. Pot.rafiły zorganizować i_i s!~ wytępienia resztek świerzbu.
~w1adonue fałszowane.
w podobny spoSóh'
myślają zebi:ać
Nieprawdą jest, jakoby niektó tvczne wraz z dyskusją jeszcze b1e. C!1łopsk1e Towarzvstw~o !'rzy1~c;oł
Rozumna praca kobiet daje pożąda pieniądze na bibHotekę wiejską . - I
Dz1ec1, •oraz Koło PCK. Z ich micia·ł
d 'h. .
d
•
K b·
w• d · I
i·
lu współpraca ze szkołą dobra. W szkoo .rec~g? ra.z U OW? 11hf, ze C1~ ?P prz)'.~ tywy powstDł tu pnnkt sanilllrny PCK ne rezultaty. Wprawdzie większość le jest Koło PCK - niestety i hi: w
rc k ooiety 11 Y zia ~
powiększonymi
z
wątła,
jest
dzieci
naszych
z
jedną
przez
PSL były zwolennzczkami lm:i \Vlązany Jest do swe] ideologu prowadzony
ale tran otrzymany z okresie powojennym nie było żadne
gruczołami,
politycznej „Wycech-Niećko" i i na żadne kombinacje politycz- kole~anek, przeszkolon~ uprzednio na Chłopsl1ie~o
Towarzystwa Przyjaciół !!o przeglądu lekarsko-higieniczne110.
.
o tym dobrze wie p. Szczawi1is/rn. nę odstępców nie pójdzie, a kmsie PCK .w Zamościu..
Dzieci i rozdany- matkom - .lt wi_elu Pierwszy prze!!ląd zrobiła Sekcja KoPunkt sanitarny, a chocby 1 skram- już dał . -Oobre- wyniki! TrosKą kobiet biet PSL przy pomocy kierownika i
·
·
kt
·
1
,f: ·
'1 •·
· ·
r l W t] · ł K b'
o ze~y, ~.vszy~t il~ wszcuue ? lee wzory, ·: .ore me na apteczka, na wsi oddalonej od miaY .zra
\.-a Y
jego żony.
1•rzewodn.1rzące wo7ewodzlrie 1 uwzględmalyby psych1k1 chłop- sta, ośrodka zdrowia, apteki, lekarza z Wólki Wieprzcckiej jest teraz zor·
Trudno zabierać się do tej pracy
przedszkola.
stałego
ganizowanie
.
.
.
- jest dobr.?d~iejstw~m.
musy kobiece potępiają solidarni·~ skiej - nie przyjmą się.
Zorganizują ie napewno w najbliż· bez przygotowania i środków. DlateDuże zainteresowanie wvwo- . Us~o!eczmeme k~b1et uwyłdatma się bliższym okresie.
1ozlm11n1n1 pdi1yhę wyżej wyrnie·
go powinnyśmy dążyć do tego, by w
·
rowmez na polu ich wspo pracy ze
. •
, . .
•
11ion h
Przyjemnym objawam jest tu współ- naszych wsiach były koła Chłopskie·
. łały z.agadmema gospodarcze. szkołą. Szkołę mają ładną, - nie, .
.
, yc ·.
Lu .:rn.~ .do m~w.lasciweg.o lm~ Mówiąc o refonnie \Olnej mia- stety doJ?iero od kilku miesięcy dzieci praca całej gromady. Koło Wiciowe, go Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i
runlru dz1alnlno:sci ~ydzia~u, o·. łysmy bliski przykład nie naj- korzys~aJą w p~łni ;: tej szkoły.. Po- bardzo żywotne, jest tu radością star- 1Koła PCK. Minimalne składki człon
si~ do należytego
r-artego o negaqę - 1alc tw1erd;;1 lepiej przeprowadzonej koma- prz~dm nauczyc1.cl zaraz. na po;zątku szych, którzy interesują się jego ży- 'i kowsk~e przyc~ynią
swej pracy, przyięty serdecznie I z za- ciem i nie omijają żadnej imprezy u- rozwoju tych msty!UCJI, a nam dadzą
1
. . 1' J '1 .
to takie na·
I ) s~czaur'tisA·a Przedsta- niewspółmierne korzyści.
:1.... a Jllll { l są po ;:omasa- ufaniem przez wieś, pozbawioną dłu- rządzanej przez młodych.
SElCJl.
sw1,etlen1e zagadmem? _m.e moze cji, ale jakolwiek była ona pla- go nauczyciela, nadużyf fogo zai_ifa· wienia, inscenizac_ie, pieśni i tańce
Dbałość o higienę jest najlepszym
by_c wytlt~maczo~e mesw1ado11~~- nowo przeprowadzona, to po- n~a. Zebra~ około ~o ..oo~ zł na ks1ą~ wy~or_iywa;ie z b 11 1:ią, .mło.dą werwą - sposobem ząchowania zdrowia naszych
dzfo i. Z radością stwierdzamy, że
gospodar· k; szkolne 1 po wyJezdz1e ~o _Zamoo· umtln.Ją wieczory 1 medziele.
sciq, bo 1ah-lwltV1elc p. Szczawin· rozrzucała liczne
d : l <ll ł .. . h c1a r~ekomo w. celu ~a.kupi;nia. pod- Nie tylko w radościach są razem. szereg naszych koleżanek rozumie to
bha o.d przeszło rolm nie bier;.•!
nzyc l o eg osciac ręczmków· - me wroc1ł w1ęce1. Te- Troska sąs iada jest ich wspólną tro· należycie i wierzymy, że swym dobrym
. stwa \V
. .
.
:r.adn~go udziału_ w :rem. orgum od siebie, co nie sprzyja wspqł- raz Wóll\a ma nauczycielkę - w peł- ską. Sierota w Domu Dziecka w Za· przykładem pociągnie za sobą te, któ:z.acyp.iy~ii ~flyd~t<~lu K?btet . PSL życiu kulturalnemu i towarzy- m o~daną_ pr.acy nie tylko w szkole, mościu, musi być przyodziana. W styd re jeszcze nie umieją korzystać z poprzec1ez. 1v1cdz•e~ po1~mna i mu· skiemu grmnady, zwłaszcza w lecz 1. \"'. z,rcrn kulturalnym, &romady byłoby wysłać ją bez bucików - ko- żytków zorgail izowanego, społecznego
życia gromady.
biety się o nie postarają.
· - um1e1ą Ją xa to szanow'lc.
· bł t · . · · · I
si .:.e 111 c ograniczamy się t-ylko k
Szkoła wiejska jest całkowicie poo res1e O l smcznyc 1 zamie.
. J
Wzruszające są zachowywane tutaj
1
ci. \Ve wsi o skupionych domo- zbawiona opieki lekarskiej i przeglą- stare tradycje. We wsi jest ~tar~ec
do po tty wwama.
M. Gra/kawska
„ ·
Na odcinku oświatowym prowa·
'. ,,,•.· „ .•. „.
;+ ;-~
dzimy Uczelnię Korespondencyj·
ś""1a<l~zy ka.żdy ~z~eg'Ó1 jakiegok:olną i kursy samokształceniowe, na
które sfanowiły sensacji; 'fegoroczn;~ch
brytyjskiego.
udcinku zdrowia - kursy saniwiek bądź produktu
zakupów - rzeczy praktyc.zne dla utarno·higieniczne, na odcinku go·
żytku domowego, j.ak np. aluminiowe,
Wszystko to jednak ma pewne spemyślą
kursy z dziedziny
~podarczym błyszczące rondle i patelnie. Metalu
znaczenie, ważniejsze aniżeli do·
cjalne
IJOSpodarstwa domowego, zaś w
tego nie używa się już wyłącznie do
skonałc wykonanie i głębsze aniżeli
dziale opiel,,i nad dziecl.-iem kobiegospodarstw
Racjonalizacja
wyrohu części samolotowych. Nak<żq
s.am fakt, że przedmiot jest praktyczorganizowałyśmy w ub. rolm dzie·
cych ma bardzo wielkie zn1'.;czenie altu też pomysłowe urządzenia do wiei pożyteczny. Jeżeli przedmiotem
ny
ci1ice letnie, zaś obernie współ·
bowiem im gospodarstwo kobiece jest
szania hielizny; zrobione jak kołowrot
który obraca -Się w r~ku, by,
ladzie,
na
11racujcmy blislco z Clzlopslrim
zmebardziej
nowocześniej urządzone,
ki n wędki, ramy druciane dla krzaków
właściwości praktyczne,
jego
zbadać
Towatzystwem Przyjaciół Dzieci
chanizowane i posiada ·więcej prakolorowe świece wo~kowe,
różanych
do smażenia chleba na
maszynka
jest
ktycznych narzędzi, fon1 mniej czasu
łopatl{i d~ węgla z zagic;lymi koi1cami,
Jakie-by7y przyczyny obec
lub nowy rodzaj świ
ogniu,
otwartym.
pochlania ono w pracy kobiety i pozwawrzynnjące się w stosy w~gla nicprzenego upali tycznienia Wydziału o
użytku cieśli, lub
domowego
dla
dra
parh! siłą, przyrząd kuchenny do czyla je.i na inne pożyteczne rzeczy jak
tym p. Szczawińska dobrze wie 1
łopatka do węgla usuwająca
nawet
szczenia tak skonstruowany, że nie poksiążka; teatr, dom ludowy czy świetli
nie jest to bardzo szlachetnie rzu·
wszelhe przeszkody - należy wówca.
zostme\:ia żadnego zagięcia na garnku.
cać bezpodstawne oslwrżenia
czas pamiętać o tym, że wszystkie te
jak gdyby wszę
Miało się wrażenie,
Oto mały wyjątek z jednego artykuA gdyby nawet p. Szczawi1l·
narzę dzia i przyrządy wyrnżają w pcdzie, w każdym sklepie, w każdej ~ry
łu pisma lo11dyi1skiego pod tytułem
skiej udało się wskrzesić Luclou·y
'wien sposób bog.aclwo myśli naukowej,
s tawie, zbudziła się wiosna nowPgo,
„Brytyjskie gospodynie mogą znów
to p. Szcza·
Związek Kobiet nowy styl techniczny i że wiele z nicłi
łatwicj!>ze go życia po długich i m<;'.czą
kupować wysoko gatunkowo urządzc
wińsha wie równeii dobrze, że
niespodziankL
zawiera
cych lalach wojny. w postaci pomniejni1a domowe", artykułu, Of>isujęcego
chłop honore,rn nie handluje, a
Chcidihyśmy bardzo ujrzeć le różne,
szych \vynaJa zków i narzc;dzi, rzeczy
wędrówkę po sklepach londyliskkh.
lrobiety wiejslriej nawet za doladrobne wynalazki angielskie u nas w
tym hardziej przyjemnych, że mają one
„Radość wyrażała się nie tylko na
ry nie kupi.
kraju, lnb te;i:, aby pewna gah1ź ~pół·
coś ludzJ-iego w sobie.
twarzy mej tO\\rarzyszki, lecz także na
BARBARA MATUS
dzielczości zajęta się tymi spra'w ami w
sit.;
ohywaliśmy
których
hez
Rzeczy
które
kobiet,
wszystkich
twarzach
przystosowaniu do kobiecej gospodartak długo, za którymi t<;>"knili śmy prz~z
przechodziły przez sklepy i wi<lziały
ki w·icj skiej, ho jak dotychczas, to jelata, były źródłem tej skromnej rado,i1ak wiele pojawiło się urządzei1 komSKŁADAJCIE
dynymi wynalazkami technicznymi, uści. Ponadto odczuwa się przyjemność
fortowych, bez których się tak długo
sprawniającymi gospodarkę kobiecą, a
przy korzystaniu z przyboru lub naobywano. Zachwytu publiczności nie
OFIARY
i to rzadko spotykaną n.a· wsi, są wyrzędzia skontrno\Yanego dla pewnego
wywołały futra, naszyjniki pereł i tożymaczki, \vcki i gąsiory do fermentaspec,ialnego celu. Przedmioty te są
NA l'O':.VODZIA~ ! j rebki z kroko·d ylowcj skóry, lecz małe,
cji' wiIJ~.
lH'fcde ws~yslkim pr,~klY.czne, o c~ym
t~n_i~ pr~.Y_rz_ądY, cod~ien.uego :uż~tku,
jednej z bardziej · wać i rozwijać życie kultura!uspołecznionych wsi powiatu I ne i współżycie sąsiedzkie, hęzamojskiego. Ludność wsi prze-1 dącc podstawą pi~lrncj tradycji
Na przestrzeni ostatniego roku żyła ciężkie iata wysiedle1i i po- wsi, która rozwinęła tak warubseriqijemy bardzo brzyd/ci zwy- wróciła do gospodarstw zni- ! tościow9 z.asadę pomocy sącraj, świadczqcy nie tyllw o bra· szczonych po dwuletniej tu- siedzkiej i współdziałania.
1-t _
. „
. d·
p
lm lcultury politycznej. ale po· łaczcc. :.\1imo jednak tych cięż- 1i
bm1kach,

kala ...
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Angielskie fabryki
o .kobietach
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~LfANDAR

w·1adomosc1
, • rozne
,•

!'owe rośliny. Zarobki zbiera· 1
~idłal~a ~la ~eló~ ~nnych
] czy
Hl niewspołm1ern1e 111sk1e wo1IERWSZE DOśWIA.DCZENIA ki o antybłol} kach. Srodek ten \ bee cenności tej rośliny.
W PALESTYNIE NOWE ROZRUCHY
•
r
'k d t • · I1
· ·
Od dl
W LEC Z~NIU
Mi.;NiNGITU prz~ni a O aKiC mi~JSC o~-1 STWORZENIE INSTYTUTU
. .ugiego już czasu, sprawy paGRUźLICZEGO
ganizmu (.horego, . kto re. m.e
BALNEOLOGICZNEGO
lestynskie. absorbują najtęższych dzia·
hczy poltt1czny. eh św. iata żydowskieł b y po dl ee za biegowi chi·
osi·a 0on„1
· mog_y
W POLSCE
go ' ara b s k ieg<J t angielskiego. Niei· edLekar ._·•e r"d?..'""ccy
u
- '
'< 1
.elk1'
sukces
w
dz,·edzi'nie
lerurg1cznem.
u.
nokrot .
r
h
Wl
Odk
t d k
me, na icznyc konferencjach
czenia jednej z najcięższych
. ry~ie 0 . 0 ona~e przez
W okresie przedwojennym deb~to:ovali oni nad problemem pale-'
chorób, to iest men1a•1itu 6tJ1 uź Klu1ewą 1 Rosk~na ~t~vtera n.o· podstawy Instytutu Balneolo · s~yhnskdim, lecz niestety, na żadne z
'
"'
k
d
d
. o pozytywnych rezultatów ni"'
liczego, powodującego w więk- wą .epo ę w zie zmie ~a lk 1 z I gicznego zostały stworzon·! me
doszli.
•
~zości wypadków śmierć.
1 rakiem.
przez prof. Korczvńskiego i . Obecnie sprawa palestyńska stał,·
J
d
"
Nowy .;posób leczenia tej
.lwiązek Uźdrowisk Polskich. się zaga nieniem mi<;dzynarodowym
choroby, opracowany po więkZNACZENIE WIDLAKA
Dziś prace nad jego organiza- W dniu 29 kwietnia, otwarta została
DLA LECZNICTWA
nadzwy?zajna sesja Generalnego Zgra~zej części przez członkinię A.CJq są kontynuowane w ł\rako- madzema
ON?, która będzie poświękademi1 Nauk Medycznych .Z
W lasach często napotykamy wie.
co.na wyłącznie sprawom palestyńsk
~. R. K„ L. Stern, polega na in ''a widłaka babimóra (lycopo·
Zadaniem instytutu będzie im.
·
'/ ta ł on c"mm cIa b a Iurn ) .
· l e Icarzy l· persone lu dmu
J:'rzed zebraniem
ONZ, odbyła się w
f t' kCJl· · s t rep tom1cy11y
. .c..OS
sz k o l eme
.
23 k . t . d b
wypróbowany w klinikach w
Zarodniki jego ukazały się {JOmocniczego dla uzdrowisk, Palestyny, ~~k~;a w ea!~~ 1 ~prtb~c
1
l"'wskwie.
1.iezmiernie cenne dla celów badania naukowe lecznictwa . Gmin
ie s iei z "
, 1 Iecznrc:!.yc.1,
·
1
b owiem za- ~z d rowrs
· k owego, poszu k'iwa· I W imieniu
· · ·
d
Z anotowano 40 wypa dl<OW
mają
rzą .u sprawozdanie złocałkowitego
wyleczenia od I s1osowanie jako osuszaJąC·l cie wód leczniczych i mikro· ~ył .lord .Ha 1I , ktory .stwierdził, ż.e od
·
·1
1
d
· · d o, prz~- kl'
· roz b u d owę ków,
sierpma 1 9 45 r iczba Bryty i czy
menmg1 u. ą ro~ą. N'1~s te t y, przysyp k.a dl.a d ziec1,
. lll?a t'ow,_ wr~szcie
którzy ponieśli śmierć w Pale:
JJreparal sireplomicyn,Y me. d,'.1i sypywama p1g~łek o_raz srode.> s1ec1 zdro10~1sk.
sty?i~ w_vni?~la: 68 wojskowych, 3(1
pozytywnych wynikow, Jesh przy odparzaniu skory.
w Krakowie zostaną urucho- pohcianlow I 15 osób cywilnych. Ran · /
chodzi o leczenie gruźlicy oNiestety w Polsce widłak za- miane oddziały: wodoleczni· ~Y?h ?ylo. 191 w~jskowych, 49 po·
'k
t
1
h
·· · b
·
licprnfow 1 15 cyw1lnych. W tym sagÓl neJ.
ni a, o oczono P,o za em oc ro- czy, za~~11ania
or?wmowego. mym okresie czasu, 168 żydów skaANGINA PECTORIS"
f'ą ustawową. ~o~rzeba 18 lat, mhala9i o.raz oddziały dla reu- zanych zostało na rozmait? kary, v.
„
·
rby z zarodmkow powstały matykow I sercowo-chorych. · tym 28 na karę śmierci 4 wyrok '
JEST UlECZAlNA
śmierci wykonano a w 'pozoslałycl?

Z dziedziny lecznictwa

I

I

\k.

1

I proces Bieb 01ua, k ata ł ó dzkiego

W Szwecji prof. H. Olivecron,
sły.nny chirurg szlokholmsk.
p. rzeprnwadził szczęśliwie szered operac1·i w wypadku 1·ednei·
6
Z najcięż.;zych chorób serca,
c nginy pectoris. W ciągu oDnia 23/lV br. w Sądzie O~tatnich 2 - 3 lat spośród hre,gowym w Łodzi rozpocv•ł
"'l
71 o.;ó b po <ld anyc h opera- się proces Hansa Biebowa, jerfi 43% chorych pozbyło się dnego
z
najokrutniejszych
całkowicie swych cierpie6, 40%· zbrodniarzy hitlerowskich, kac,sób po dokonanej operacji ta ghetta w lodzi.
poddane zostało jeszcze dalProces Diebowa zna1· du1' e sie,
( </
d
l
Szemu eczeniu, 7 /o ało rezul- . \V rzędzie największych proce·
ibły
nieza<lawalajqce,
6% I sów, jakie toczyły się po wy•
zmarło.
;,;woleniu Polski.
Operacja ta uważana jest za
Hans Biebow w czasie oku· b d
k
ń1e ar zo ryzy owną.
pacji pełnił funkcję kierowni
SRODEX PRZECIW RAKOWI ko niemiec~iego zarządu g~elłun bałuckim. To stanowisko
Na podstawie przesłanek bio- dało mu okazję popełniania
logicznych i obserwacji wyka- na1·gorszych zbrodni woi·enza l i, Że wyciąg Z pewnego ·ga- nych, dokonywanych nad beztunku mikroorganizmów, tak bronną ludnością. Na terenie
zw. tripanozomów, powoduje Łodzi działał od października
zanik złośliwych nowotworów. 1940 r. do pOCZAfku 1945 r.
-i
f a k t ten stwierdzono w do- Hans Biebow odpowiada za
świadczeniach nad zwierzęta- wymordowanie 300 jysięcy żymi i W klinikach nad ludźmi. dów, wywiezionych do obo·
Nowy preparat „Kr" jest to zów na zagładę, i forturowa. k }
d b
en t y b 1oty , ecz wy o ywany nych w Łodzi. Kierował on rónie jak doiychczas inne Z bak· ~·nież masowym rabunkiem
ferii i grzybków pleśni, lecz i mienia żydowskiego, kosztow~n!k. roorganizmów ze świata nośc. i i odzieży. . . .
.
P
t f
B b
b
k
ł
LWterzęcego.
repara en zo·
ie ow oso 1sc1e 1erowa
siał otrzymany jeszcze pr.ztd zyciem w ghetcie i zajmował
i;owslaniem współczesnej nau- się tępieniem ludności żydow-

ghetfa

I

I

1\

mi. Marynarze użyli gazów łzawi~·
cych i p:iłek gumowych. Z powodu odniesienia ran, 10 osób zostało odwie·
zionych do szpitala.
A
. R
eutera Idonosi, że tai·na
d' gcncia
t .
Gł
ra !OS acia " os wa czącego Syjonu"
podała, że od dnia 23 kwietnia br,
terrorystyczna organizacja żydowska
„lrgun Zwei Leumi" postanowiła uz·
nać brytyjskie siły zbrojne i oddzia·
ły policji, znajduiące się w Palestynie, za organizacje nielegalne.
K 'd
·0 ł ·
b 1

jantkl.óryz z~:;;~ie ~Yz i~~sykidoi nk~iocl-i
b

ramą w ręku, będzie przekazany
sądom pol?wy~n. Wyroki sądowe są
bezapelacYJne 1 będą wykonywane niezwłocznie.
1'a k więc, po obustronnych walkach,
wysadzania sa~oc~odów ~ pociągów
przez terro.ryst~w zydowsk1ch, obecnie
zastosowali om w stosunku do Angli
ków te same prawa
J k' A I' •
stosują w stosunku do ż~d~ew. ng icy
z

~enera~ne Zgromadzenie ONZ hę·
dz1e mu~1~ło dobrze. się napni;cowa~,
by bf:ilezc kompr?m~sowe rozw1ązame
pro emu palestynskicgo.

PROCES

W Rejonowym Sądzie w Warszawie

I

skiej w Łodzi. Z całą dokładnościA wypełniał wi„c plany
"'l
'<
hitlerowskie, polegające na wyniszczeniu najpierw żydów,.
później innych narodowości.
PierwSZ'.lffi etapem jego „pracy" było wytworzenie w ghetcie takich form bytowania, które powodowały zanik morał·
r.ości i „prawiedliwości, które
zmierzały do zagłady żydów.
[""iebow, aby przyśpieszyć ternpo wymierania ludności zasfo·
sował system jej głodzenia. Wy··
tworzył więc w ghetcie takie
warunki, że styranizowana ludność bez oporu dała się wy·
wieźć do obozów. Sam osobi·
ście Biebow rozkoszowal s\ę,
maltretowaniem ludzi, przez
bicie ich i zabijanie. Zbrodni
dokonywał często nie z rozkaZU, lecz sam z własnej inicja·
tywy.
Dziś Biebow stanął przed są·
cem, by odpowiedzieć za wszy·
słkie swe bestialskie czyny, za
SWA zbrodni CZA działalność,
"'l
"'l
mającą powiązanie z całokształtem metod hitlerowskich.

s1ę przez Ocean Spokojny oa lratwie, zbudowanej według przedh i»torl'czne:,!o wzoru peruwiań
s.kiego. Podróż rczpoczn ·e się z Peru a zakoń1.zona ma być w Po.inezji.
ZGON KROLA DUŃSKIEGO. W dniu 20
kwietnia zmarł król duński Christian w wieku.
7b lat. Na kilka god11n przed śmiercią króla,
zakomunikowano oi1,1arn1e. że król slracil przy.
kmność 1 sian ie:,!o je~l kryly~zny. O godz 16-ej
premier duński, Chri>lensen, ogłosił z b<t konu
limac1:iu pariamenlu w Kopenhadze, iż następca
tronu Fryderyk LX wsi ąp1l na tron.

REPATRIANCI WOJSKOWI Z ANGLU.
W dniu 21 kwietnia wplynąl du Gdalhka siatek
„Easlern Prrnce", przywożąc ra pokłaJ"e wojskowych z Anglii Na statku przybyły 1.803 osoby, w tym 150 kobiet i 40 dzieci.
STARCIE STRAJKUJĄCYCH TELEFONISTOW Z POLICJĄ. W Detruit doszło do starcia między strajku1ąt) mi pracownikami te efo.-:ów i polic ą Dwie osob\' •Jdniosły rany.
NOWY REKORD SAMOLOTU RAKIEIO·
WEGO. ś.wiatowy reko1d sz)bkości został pobitv przez slmolot brytyj,k? „Glosler Meteor'",
zaopatrzony w motory o na p-;dz1e rakielcwym.
Samolot przebył 800 km. z Brukseli do Kopenhagi przy szybko~<:! przeciętnej 1.003 km. na

O NOWĄ 1.'0żYCZKĘ. Senator republikań·
1k1 Malone, oświadczył w Senacie, ż~ W elka
Brytania t francja z:imierzają wkrótce zwrócić
się wspólnie do Stanów Zjedaoczonycl1 z proś
ba_ o udzielenie do.Lzej pożyczki w wysokdci 6
miliardów dolarow.
DEMONSTRACJE PRZECIWRZĄDOWE WE
WLOSZECH. W całych Włoszech odbywa1ą się
demonslracje przeciwko ekoaom:cznej polityce
rządu. We Floreocii urTędnicy pańslwow· porzucili pracę na 24 godzrn. W NeapL1lu grupa
demonstrantów usiłowała wyrzucić przez okno
mera.

MARSZAŁEK SOWIECKI Z WIZYTĄ W
ANGLII. Prasa bryt) jska donosi, że szef sztabu gen. armii sowreckiei. marszałek W asilew·
siu przybędzie w czerwcu do Anglii na zaproszenie marsz Montgomery.
PREZ. TRUMAN ZAPROSZONY DO KANADY. Prcm.er kanadyiski. Mack~nzie King. odwiedził pr~zydeola Trumana, który przyjął zaproszeni~ do Ka11ady, d<;~ąd pojedzie prawdopodobnie w c1erw-::u. k.:ng nie zajął doląd okre.
ślonei:o .tanowL~ka "N spra w:e wysuniętej przeł
\'anderbe~~a propozycji, aby Kanada przyłą·
cz1ła się do Unii Panamerykańskiej,

Naczelny

Komitet

Wykonawczy

godzinę.

0

„LIGA MATYLDY LUEDENDORF". Władze
wojskowe w strefie brytyjskiej zatw:eidziły or·
eanizację o ideologii faszystowskiei, która występuje pod prykrywką dziahillości religijnej
i demokratycznej Na czele organizacji stoi Ma.
tylda Luedendorf, żona generała Lu~dendorfa.
OGRANICZENIA SP02YCIA CHLEBA WE
FRANCJI. J{ząd fraucuski postanow:ł obniżyć
oci 1 maja dzienną normę chleba z 300 na 250
gramów.
OśWIACZENIE GEN. CLARK' A. Gen Clark,
kcmisarz USA w Austrii opuści Europę 17 ma·
Ja, uda;ąc się do Ameryki, gdzie obejmie dowództw<J wybrzeża Pacvfiku.
APARAT RADIOWY O WADZE 22 GRA·
MOW. W arki ycznym instytucie badawczym
w. Len:ngr:idzie, skonstruowano szereg nowycb
przyborów dla ekspedycji naukowych, iak:
przenoś•ią slac~ę meteorologiczną, przyb-iry dla
romiarów grubości warslw obłoków i t. d Mię
dzy innymi skonstruowano miniaturowy radiowy aparat nadawczy, mieszczącv się w pudelku
od zapałek. Aparat waty 22 ~ramy'.
POLSKA OTRZYMA POMOC. W liśc:e do
przewodniczącego komisji spraw zagranicznych
izby Reprezentantów, wiceminister spraw zagranicznych USA, Dean Ach~son slwierdz1ł, że
Polska znajduje się na liście krajów, które o·
trzymają pomoc po ustaniu dostaw UNRRA.
J

I

Redakcja \\larszawa, AL Jerozolimskie 85 m. 4, czynna w dnie powszednie od godz. 9 do godz. 14.
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WYBRZEŻU

W dniu 1 września 1939 r. niemiec•
: ; l : ;iąg pancerny \vdarł się na slac·
ię Szymonowo w pobliżu Tczewa na
terenie Wolnego Miasta Gdańska. Po·
ciąg wjechał na niewłaściwy tor, przy·
czym został wraz załogą zniszczony.
W związku z tym Niemcy rozslrze·
lali tego samego dnia wszystkich ko·
lejarzy i celników polskich wr~z z
rodzinami. Obecnie władze kole1owe
odkryły obok stacji Szymonowo zbio·
rr.-"a mogiłę L szczątkami 30 osób, w
tym kilku kobiet. Dotychczas ustalo00 no.zwiska 14 kolejarzy i dwu c~!r. ~o\( i ic~1 rodzin.
!:-twierdzono również, że w 1!: 1bia
'• m znajdują się zwłoki 10 celni'.ów
Du ~ 23 bm. rozpoczęto ekshum1 ;ję
lWIC

lt
LOSIE NA MAZURACH

W lasach mazurskich pojawiły się
losie których liczbę określa się około 10:> sztuk. Ponieważ zwierzęta t~
należą obecnie 1!0 rzadkości, znajdu·
ią się pod specjalną ochroną. Należy zaznaczyć, że przed wojną liczba.
105; na tereme Pomorza W sc!iodniego była duża, gdyż udzielano zezwo·
leń ()a stosowanie odstrzału, który
wynosił rocznie ponad 160 sztuk. Na
skutek działań wojennych stan łosi
u:egł znacznemu zmniejszeniu.

I

Nacze 1c1y Redaktor; Jen> Świrski

Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Prenumerata miesięczna wynosi 20 zł.

KAPITANA'

wypadkach, karę śmierci zamienionr
ostat- kicz 1e.n1e z Pol~kt k1!kudziesięciu
:uo skazane na karę śmierci, popełni-' s rzyn ze ska;b~m1 sztuki należących
ly samobójstwo. W starciach z polic-1 do hr•. P~tockieg~.
ją. zi;!inęło 33 terrorystów żydowskich i .Rybicki ~~o~zit. się w. Polsce, ale
Tak w suchym sprawozdaniu parla· wię~sLą częs7, zyc1a s~ędz1ł. z.agranicą.
mentarnym wyglądają fakty, za któ- Słuzył w Leg11 Cu~zoz1emsk1ei w Afryrym jednak kryje się życie, tj. da7.enie • ce w randz~ kapitana: O Rybickim
Żydów do wywalczenia niepodle1Slej zwanym „Białym Kapitanem" krążyPalestynv.
ły. l~gend~. Osoby pragnące go wi. Napotykając w swoich dążeniach dz1~c pła~1ły po 50 dolarów za .nawiąmepodle[!łościowych na trudności -ze zame z ".'m. kontaktu. J?o Polski przy.
strony administracyjnych władz pale- 1 był Rybicki z P.olecemem hr. Potocstyńskich, żydzi uciekli się do środ-1 kiego przebywaiąceg~ zaf:!ranicą dl
kó~v terrorystvcznvch: Władze angiel- syna..A;:idrzeia Potockiego, aby wydał
sk.1e na ter~or odpowiedziały sankcja- Rybi<.:~le:Uu zb.ory.
mi karnym1. Terror żydowski zaczął
Rybicki przybył do Krakowa w
przybierać na sile, represje angielskie 1946 roku, uruchomił kanceła.ię z~wzrastały i w konsekwencji doszło do oi-.atrzoną w księgi i pieczątki, w któ·
obecnego stanu rzeczy, tj. bez mała do rPJ powsuwały glejtv i listy żelazne
otwartej wojny.
•
Różnorodność drnczków miała wpro•
Naświellając sprawę Palestyny na· wadzić w błąd posterunki !!r.rniczne
szym czylelnikom niejednokrotnie, 1, Transporty prnwadzone na w:e!ką
przedeniu sesji ONZ nad sprawą pa- skalę miały posługiwać się trakcją
Iestyńską, podamy tylko dwa charak- samochodową, były woln2 od rewi„ii.
terystyczne momenty, by odzwierciad- fe miało zagwarantować bez,·iec~~1ili!y one obecną sytuację.
siwo przewiezienia zbiorów hr. P >;ce•
Jak donosi agencja France Presse. kich Pobierano opłaty z góry za wy·
statek Galata, mający na pokładzie jazd, zniżkowe dla transportów ,b'o·
770 niele~aln'jch imi~rantów Ż'fdow- rovqch i ludz.i \)OS7.Ukiwanych przez
sk1ch do Palestyny, został wytropio- władze bezpieczeństwa. l:\r. \>o\oc\<:, u•
ny przez lotmkow brytyjskich i przy- mówił się zapłacić 3.000 dolarów,
prowadzony do portu w Hai!ie. Kiedy wyjątkowo dopiero po odebraniu zbiJ·
m.~rynarze brytyjscy chcieli przystą- rów. ~~zeznac~?n.ych do sprzedaży we
pic do przeładowania imigrantów na Francp, Angin i Ameryce.
~tatek brytyjski w celu odwiezienia
Rybicki dosta-rczył młodym Pl ł'lc•
ich na wyspę Cypr, (miejsce odsyła- kim paszportów na nazwisko Michel I
nia Żydów, którzy nielegalnie chcieli Jeanette Devissant. Potoccy mieli wydoslać się do Palestyny, a którzy na jechać w październiku ub. r Aie na
znak protestu obecnie rozpoczęli gło- dwa dni przed ich \yyjazdem ansz·
dówkę) doszło do ostrei:o starcia mię- towano Rybickiego i znaleziono pełną
dzy Żydami, wśród których znajdo- listę osób, które miały być wysłane
wali się b .. więźniowie obozów kon- zagranicę.
cenlracyjnych Majdanka, Treblinki, I
Oświęcimia, a marynarzami brytyjski-/ ZBIOROWA MOGIŁA POLAKOW

n~ dożywotnie więzienie. 2 osoby

MIGAWKI z TYGODNIA

M'vtltwta1

„BIALEGO

rozp.ocRzął . ~i~ proces _'przeciw Stefan~w 1. .yb1ck1emu, k.tory. ułatwił wy-
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TRATWĄ
PRZEZ OCEAN SPOKOJNY.
~orweska wyp1 a wa naukowa w ilośc sześc u
o5ób, usiłuje w najbiiższym cza~ie przeprawić
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prenumeratę należy

Al. Jerozolimskie llł,

Fe'dakcja rękopisów nie zwraca.
miesięcznie.
w1-łaca~

Cena pojedyńczego numeru 5 zł.

oa ko::•o P.K O. Nr t-630.

Tłoczono

w drukarni „Czytelnik", Marszałkowska 315.

