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ST. ARASZKIEWICZ

T. GARCZYJVSKI

Front Robotniczy

•
•
Dgscgplina organ1zacg1na

W listopadzie 1946 r. została zawarIstotniejsza jest uchwała CKW PPS
ta umowa pomiędzy PPS i PPR doły- z dnia 7 maja br. „W sprawie praktyki
Dość często staje przed n·ami zagad- tym wypadku mówimy o naszej orga•
cząca ścisłego współdziałania wymie- jednolitego frontu klasy robotniczej w nienie karności partyjnej.
nizacji PSL, to musimy wyjść z założe
nionych stronnictw. Umowa ta nie Polsce".
Aby dojść do zrozumienia dyscypli- ni a, że na czele organizacji stojtt w łany organizacyjnej, trzeba dać odpo, dze, które reprezentują organizację i
była zw'yczajnym przedwyborczym
Uchwała głosi między innymi:
wiedź na pytanie: co to jest organiza- są jej widomym znakiem. Władze wy•
porozumieniem, lecz sięgała dalej i Podkreślając z całym naciskiem swą cja?
brane przez członków w sposób przez;
głębiej. Dwa stronnictwa robotnicze wiernosc rewolucyjnej idei jedności
Odpowiecfź sama się nasuwa. Jest statut tej organizacji · przepisany. Wła
postanowiły przyjąć na siebie odpo- klasy robotniczej, wzywając wszyst- to zespół ludzi dążących tymi samymi dze wybrane muszą przestrzegać pokich członków i sympatyków PPS do drogami do tego samego celu. Wiemy stanowiet'l zjazdów statutowych, ale
wiedzialność za politykę Państwa.
usilnej i szczerej pracy nad praktycz- również dobrze o tym, że dla osiągnię- też w ramach tych postano}Vień mu·
W artykule zamieszczonym w dniu nym zbliżeniem obu partii robotni- cia wspólnego celu musi być zgodność szą mieć zapewnione współdziałanie
1 maja w „Głosie Ludu", minister Go- czych w Polsce, przypominając zasady działania całego zespołu organizacyj· i poparcie w swoich poczynaniach ze
mułka zajmował si~ dalszym zbliże- umowy 0 jedności działania pp5 i nego a zgodność działania może być strony ogółu członków, ze str.ony caniem ideologicznym PPR i PPS. Stwier- PPR _ CKW stwierdza równocześnie, zapewniona tylko wspólnymi ustano- łej organizacji.
wieniami praw swoich i postawieniem Musimy sobie dobrze uświadomić,
dzil, że „Każda partia reprezentuje o- iż na obecnym etapie historycznym na czele _ władz organizacyjnych, źe kaidy kto rzuca kłody pod nogi określony nurt polityczny, określoną i- czuwa~ będzie przede wszystkim nad które by w ramach i granicach usta- branych władz - działa - wszystko
deologię. Trzeba będzie zbadać i skon- właściwym wykonaniem litery i du· nowionych praw prowadziły organiza- jedno świadomie czy nie świadomie
trolować, czy i w jakich zagadnieniach cha jednolitego frontu robotniczego cję do wspólnie wytkniętego celu. Bez na szkodę całej organizacji, a więc na
istnieją jeszcze różnice ideologiczne przez obydwie strony, dbać o wyko- przestrzegania i szanowania nadanvch szkodę partii, a w tym wypadku na
miPdzy PPR i PPS. A ·eśli istniel·A to rzenienie wszelkich praktyk z tą lite· sobie praw a także bez podporządko- szkodę PSL. Czego mogą wymagać
1
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· d h
t m sprzecznvch
i tą wania się obranym przez siebie wła- czł\mkowie od swej organizac1"i?
trzeba i należy 1. e przedyskutować w jedyną
rą i z uc em Y
J
drogą konsekwentnie kroczyć dzom nie ma organizacji - jest staW pierwszym rzędzie, aby organizaogniwach organizacyjnych obydwu ku istotnej, organicznej, a nie mecha· do awanturujących si~ i żrących wi- cja wykonywała według zachodzących
·
chrzJ· ·ci li.
możliwości wszystkie statutowe uPartl·i·"•
niczne1·, ,. edności ruchu ro. b o1mczego
Trzeba zaznaczyć, że partia Jest or- chwały i postanowienia. Gdy si,,. coś
Ce1em' t e7· d ys k us1i·· ma b y ć wzmoc- w Polsce i w świecie.
"
ganizacją dobrowolną. Nie ma przy- nam zac,zyna nie podobać np. jakieś
nienie jednolitego frontu.
Byłoby niestosowne, gdybyśmy u- musu należenia. do partii. Każdy z przepisy statµtu, programu czy uMinister Gomułka uważa, że olbrzy- siłowali brać udział w dyskusji na te- własnej woli może należeć albo nie chwały Kongresu lub Rady Naczel-·
mia większość robotników nie wie mat, co jest „właściwym" czy niewła· nal~żeleć d<;> p~rtii. Oc~ywiście~ że są 1:1ej - karni i uczciwi. członko~ie ~ą
dlaczego należy do tego a nie innego ściwym wykonaniem umowy. Pod tym taki~ or~amzaqe partyyne, gdzie ro~- zą ~o przeprowadzenia odpowiednich
stronnictwa robotniczego
d
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Prze· kaz 1est Jedynym źródłem praw. Taki- zmian - ale w ramach statutowych.
.
·
.
wzg1ę em mrnro a1ny JeS
os.
m.i partiami są tzw. „monopartie".
Kto sieje zamęt, wnosi kłótnie albo or. - „Mo~na przy~us~.czać --:- pisze - wodniczącego Rady NaczelneJ PPS, Tam o wszystkim decyduje jedna o- ganizuje jakieś komitety poza formaze dyskus1a wykaze, iz ponnędzy PPR\ który w dniu· 10 maja br. oświadczył sc;ba bez względu na to jaki przyjmie mi organizacyjnymi - ten działa świa
i P:s jest coraz. m~iej róż~ic we wszy- w „Robotniku", że jakkolwiek zasad- tytuł: Zasadą, orga~izacji wedh~g nas, dornie .na ~zkodę całości ~tronnictwa,
stk1ch zagadmernach, ktore składają nicza linia jest wytknięta, obecnie ani powmno .hyc w~~~lne ':staleme pro- ?dpow1edmo tylko nastaw10ny przez
1 gramu działalnosci 1 wspolne ponosze- Jawnych lub ukrytych wrogów Ruchosię na pojęcie ideologii na pojęcie
.
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połączenie, am ys us1a na P~ ą~ze- \nie odpowiedzialności.
wi Chłopskiemu. Gdzie się kończy
drog 1 celo~ ~hz;,szych i. dalsz~ch, do niem na niższych szczeblach me 1esł
.Jeżeli będziemy i:iówili ? p~~wdzi- ~woboda działania c;iłonków i co to
kt~rych zd~za1ą ~bydw~e ~ar.he. ~~ aktualna.
wie demokratyczneJ orgamzaq1, a w yest dyscyplina party1na?
kazdym razie nalezy sobie uswrn-dom1c
_
Zdajemy sobie doskonale sprawę, że
t~ sprawę".
·
' wstępując do jakiejkolwiek organizaWidzi dalszy rozwój wydarzeń w
cji, .zrzekamy się ~ym s~mym części na:
tym, że „Sprawa dalszego ideologiczszeJ, s~obody. dzi~.łama na rzecz teJ
nego zbliżenia i ideologicznej zgodnotu
Sw1·ę1a
własme
orga.rn~a.CJi:
.
, · r ·· n
· PPR · PPS ta· 1·P.
Dlatego tez, 1ezeh nawet zostaniemy
sci m11 po 1 yczne1 .
1
s . l; ~ '
przegłosowani w jakiejś sprawie n~czelny~ warunkiem dla z?.ciesm;:
NKW PSL postanowiło w. tym roku nie urządzać powiatowych ma- znajdujemy się w mniejszości - oho·
:-1a w~połprac~ obY_dwu partu. J.esh sówek z okazji obchodów święta Ludow go.
wiązkiem naszym jest podporządko
rednohty front Jest pierwszym krokiem
Natomiast świętować będziemy, urządzając obchody w poszczególnych wać się powziętym uchwałom. Jeżeli
na drodze do jedności o.rganicznej PPR ogniwach organizacyjnych u siebie na wsi.
przyjęliśmy zasadę większości - szai PPS (podkreślenie nasze), to wzajeświęto Ludowe - to święto mas chłopskich o swój program ludowy nujemy ją. Gdyby każdy z nas chciał
mne przyjacielskie i braters~ie dysku- a w szczególności o równość praw.i obowiązków dla wszystkich obywateli. się obrażać na większość i zaczyn.ać
sje ideologiczne, prowadzone na wszyToki wszyscy nasi członkowie . i sympatycy zastosują się do poleceń rob~t~ na ~łas~ą rękę - w kr~tkim
stkich szczeblach organizacyjnych oby- NKW PSL i w swych gromadach wezmą żywy udział w obchodach święta czasie organ.i.za~Ja tak~ stała by się tedwu partii winny być drugim krokiem ludowego.
renem r<?zbi7am~ s.obie sa_!llym gł~~,
·d d "
W związku z tym zarządzamy:
wylewama na siebie kubłow pomyJ.
na te1 ro ze · .
.
. .
. .
Jeżeli ktoś nie potrafi zmieścić się w
Rzecz prosta, ze osiągrnęcie łeJ Jedt. święto Ludo~e obchodzie będziemy w dniu pierwszym Zielonyc~ przyjętych ramach organizacy,·nych, a
ł
świątek, tj. :Z.5 maja br.
·nolitości nie jest rzeczą łatwą,
asz:z.. W dniu tym należy zamówić uroczysłe nabożeństwo.
~a w ~obie troc~\)cz~iwhśc~t:- po~i:
cza gdy jeden z partnerów ma ogatą
3. Po nabożeństwie w lokalu Koła czy innej większej sali należy urzą· r-uen. się, 1;1sun.ąc. 0 . dyc. / orzy. er
przeszło!Ć historyczną, drugi zaś dużo
dzic akademię. (Materiał jako wzór dla akademii został już po- u.czciwosci , me po~ia aJ<\ _orgamza·
,
·
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" 1'wom or"an1'zacyy'nym
roTesłany)
c1a - by się pozbyc szkoomków usu6
mło d zienczeJ yna~i i.
szcze"o nym o"n
~
•
wa ich drogą statutem przewidzianą
Incydentem na tel drodze było wy4. Po nabożeństwie w porozumieniu z Ch. T. P. D. należy pr.z.eprowa.- oczyszczając swoje szeregi.
w ,,Robotniku" min. Kuryłodzic zbiórkę na rzecz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Toteż nic ~iwnego, że Naczelny
St Apienie
't
5. Na nabożeństwo winni zj.awic się wszyscy członkowie oraz poczty
wicza, który czynił zarzuty polityce
utandarowe bez urządzania pochodów.
K~mitet Wykona.w~zy PSL musi~ł się
personalnej. Odpowiedział mu nie6. Wszystkie chałupy winny być ustrojone zielenią oraz chorągiewka· ukfiec dćo uprawmen statut·0 wdy.chk!ówy.
Gł ·
L d " R
• b'bułki ( · 1
') · ani e PSL
.uczy ze swego grona 1u z1, , rzy
zwłoczme ': „ osie
u u
. oman
mi z 1
zie onymi z n l"•s m
•
chcieli PSL osłabić. Dyscyplina partyjZamb;,c-wsk1, .w artykuł~ J?ł. '!Nie tę~y
W ten sposób obchodząc święto Ludowe, nie urządzając pochodów ni na wymaga szanowania uchwalonych
droga . 1 dkich rozdzw1ęk.ow moze zgromadzeń, nasi członkowie dadzą wyraz karności, prężności organiza· przez siebie praw i wspomagania przez
być więcej i nie należy do nich przy· cyjnej, zadokumentują jedność Stronnictwa i wierność Jego .zasadom.
słebie również wybranych władz.
wiązywal szczególnego .zn~czenia.
Z 1 ud o w Y m P o ·z dr o wie n le !Il
. Kto tego nie sz.anuj~, nie szanuje si~Droga do ścisłego zespolenia 7est wySekretarz Naczelny
Prezes
bi~. A t~ud!lo r:iieć sza~unek do ludzi,
tkni~ta.
(-) ST. WOJCIK
ST. MIKOŁAJCZYK ktorzy s1eb1e me szanu7ą.
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FR. WóJCICKI

.Jak practije Komisja 'Skarhomo-Budże oiua
Jednym z głównych zadań każdego
us1awodawczego czyli parlamentu jest uchwalanie budżetu państwo
wego, czyli zezwolenie r.ządowi na wydatkowanie na potrzeby państwa sum
w wysokości i na cele wskazane w budżecie oraz na pobieranie podatków
i różnych opłat jak również dokony ·
wanie operacji kredytowych celem pokrycia tych wydatków. Rząd postępu
jący konstytucyjnie musi trzymać się
ram budżetowych.
W jaki sposób odbywa się w Sejmie
praca nad budżetem?
Każda ustawa mus\ przejść przez 3
czytania, czyli przez 3 etapy pracy.
Wniesiony przez rząd budżet przeszedł już przez pierwsze czytanie i o·
desłany został do komisji skarbowobudżetowej, gdzie winien być poddany drobiazgowej analizie i zbadaniu
każdej pozycji.
Komisja na pierwszym posiedzeni~1
przydzieliła referaty poszczególnym
posłom, wybranym do komisji, tak że
budżet każdego ministerstwa ref e.ruje
inny referent. Jego obowiązkiem jest
zbadać dokładnie budżet, ustalić jego
braki i przerosty i postawić komisji odpowiednie wnioski o podwyższenie lub
zmniejszenie sum w budżecie danego
ministerstwa lub przyjęcia budżetu bez
zmian.
Po ref era cie otwierana jest dyskusja, w której przedstawiciele poszczególnych klubów ustosunkowują się .do
polityki danego ministerstwa i do poszczególnych wydatków w jego budżecie.
·
Przeciętny budżet ministerstwa skła·
da się z sum na płace urzędnicze, na
wydatki biurowe, na koszty przęjaz
dów, z sum dyspozycyjnych czyli takich, którymi minister dysponuje według własnego uznania oraz z kwot na
tak zwane wydat~i rieczowe.
·
Przyjrzyjmy się niektórym budże
tom, które już komisja skarbowo-budżetowa przyjęła. .
·
ciała

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOSCI
Budżet

Ministerstwa Sprawiedliwości
stronie wydatków wynosi 1.595.803.000 zł, po stronie dochodók-po

657 .708.000 zł.

W dyskusji nad tym budżetem podkreślono, jako zasługę tego Ministerstwa, iż dokonało ujednolicenia prawodawstwa w Polsce, bowiem przed
niektóre działy prawa cywilnego były różne na różnych terenach
podzielnicowych. Nasi posłowie domagali się, by nadzór nad więzieniami
i więźniami należał do Ministerstwa
Sprawiedliwości a nie do Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego, jak to
jest obecnie. W związku z tym domagali się przeniesienia przeznaczonych
na ten cel sum z budżetu Ministerstwa
Bezpieczeństwa · do Ministerstwa Sprawiedliwości.
·
Dalej wysunęli żądanie, by sądy powszechne sądziły osoby cywilne i za
przestępstwa polityczne, aby sprawy
tych osób były odebrane sądom wojskowym.
Podniesiono również konieczność
wprowadzenia w życie zasady, by są
dy były w pełni niezawisłe przez uniezależnienie sędziów od jakichkolwiek
czynników administracyjnych czy też
partyjnych. Warunkiem zaś uniezależ
nienia sędziów jest konieczność dania
im takiego uposażenia, by rzeczywiście byli materialnie qiezależni. Dlate·
go też nasi posłowie złożyli wnios~k,
by pobory sędziów w sądach po·
wszechnych {cywilnych) były podniesione o 600/o w stosunku do dotychczasowych poborów, kosztem zmniejszenia innych wydv ł ków, które uważali 
śmy za .tb~dne Jub łeż za wygórowane.
Tak np. Ministerstwo Sprawiedliwośc~
duże sumy przeznaczyło na t. zw. popularyzację prawa czyli zapoznawanie
szerokich mas z obowiązującym w Polsce praw·odawstwero. _Uważaliśmy• .że
wojną

najlepszą formą popularyzacji jest
MINISTERSTWO
tworzenie zrozumiałych dla wszystkich
• ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
obywateli praw.
Organizacje społeczne, oświatowe ;
Do budżetu Ministerstwa Adminipolityczr,e a nie urzędnicy Min. Spra- stacji Publicznej, którego wydatki wywieciliwości są najbardziej powołane noszą 1.480.216.000 zł, zaś dochody do popularyzowania prawa.
146.062.000 zł, nasi posłowie domagali
się, by, ministerstwu temu podlegały w
MINISTERSTWO OSWIATY
zakresie ·administracji i tereny Ziem
Budżet Ministerstwa Oświaty, jeśl! Odzyskanych, które dotąd tworzą od·
chodzi o wydatki, jest na drugim miej- rębne ministerstwo.
scu w stosunku do innych resortów
Wysunęli również postulat, by wła
państwowych i stanowi 11 O/o ogólnego dze bezpieczeństwa (milicja) podlegabudżetu państwa, podczas gdy w 1946 ły nie Ministerstwu Bezpieczeństwa,
roku wynosił 130/o. Wydatki przewi- lecz Min. Administracji Publicznej, to
cziane są na sumę - 19.592.707.000 zł, znaczy terenowo - wojewodom i stadochody zaś na sumę - 5.359.000 zł.
rGstom. żądali wezwania rząd~, by jak
Z objaśnień do preliminarza budże„ najprędzej przedłożył Sejmowi projekt
towego wynika, że 427.000 dzieci znaj- ustawy o samorządzie i aby jak najduje się poza szkołą, podczas gdy w s.z.ybciej rozpisane zostały wybory do
zeszłorocznym preliminarzu określono sc1 morządu terytorialnego. Podkreślali
cyfry dzieci szkolnych poza szkołą na także nasi przedstawiciele konieczność
382.000.
usunięcia wpływów partyjnych na obNasi mówcy podnosili, że liczba dzie· sc:dzanie stanowisk wojewodów i staci poza szkołą wynosi znacznie więcej rostów.
i dochodzi do 600.000. Ponadto stwierdza się zjawisko powrotnego analf aMINISTERSTWO LASóW
b.etyzmu sz zególnie wśród poborowych.
Przy budżecie Ministerstwa Lasów
Referent budżetu podkreślił, że zwol- omawiano konieczność przyśpieszenia
nienie od opłat szkolnych dla człon zalesienia zniszczonych połaci lasów,
ków Związków Zawodowych rozgory- u atwienia nabywania budulca dla znicza chł9pów. Bezpłatne nauczanie jest szczonych wojną terenów.
kamieniem węgielnym demokracji. MiNa wypłacanie emerytur i rent in·
nisterstwo Oświaty rozważa możliwość walidzkich przewidziana jest w preliwprowadzenia opłat szkolnych dla minarżu kwota 2.36,6.000.000.
grup ludności dobrze sytuowanych.
Poruszając kwestię taniej książki i zeMINISTERSTWO
szytów, referent przytacza fakt, że w
jednej ze szkół woj. warsz. dzieci pi- BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
sały na korze drzewnej, a uczniowie

złożył dtmonstracyjny wniosek o pod·

wyższenie tej pozycji
boliczną złotówkę.

nego, który po stronie rozchodów wynosi 17.010.000.000 zł„ zaś po stronie
dochodów 56.035.000 złotych.
Posłowi; P. 5. L. przedstawili fakty
naświetlające niewłaściwy stosunek
.
.
d
·
w ł a d z. b ezpieczenstwa
~ naszego
stronmciwa oraz do członkow P. S. L.
Nasi. posłowie, idąc po linii wykonania uchwał kongresowych złożyli
wniosek o zlikwidowanie Min. Bezpieczeń_stwa Publ. i przejęcie jego agend
przez odnośne resorty ministerialne.
Oświadczyli wreszcie, że w związku
z powyższymi faktami P. S. L.
nie ma zaufania do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i dając temu
wyraz złożyli wniosek o skreślenie
symbolicznej złotówki z kredytów na
pensje dla ministra i urzędników ministerstwa
. ·.
. .
. ,.
Nad~1emć nalezy, ze przedstaw1c1el
Stronmctwa Ludowego poseł Henryk
Dzendzel, występując przeciw naszym
wnioskom i nfe widząc ujemnych stron
posunięć Ministerstwa Bezpieczeństwa

Sekretarz Naczelny St. W~ i~ i k wszystkim osobom

i ogniskom organizacyjnym składa tq drogą serdeczne
podziękowanie za n.odesłane życzenia imieninowe

Do

byłych Członków

Oświaty

i Kultury im. Staszica

imieniu b. zarządu Instytutu
i Kultury im. Staszica za·
wiadamia się b. Członków tej insty·
tucji, że została ona podczas okupa·
, ej!, w porozumieniu z podziemnymi
władzami oświatowymi, wcielona do
Ludowego Instytutu Oświaty i Kultury (Warszawa, ul. Reja 9) razem
z pokrewnymi instytucjami: Poradnią
Biblioteczną. Instytutem Oświaty DoW

Oświaty

.r

Instytutu

rosłych i Instytutem Teatrów Ludo·
wych.
Wszystkie ruchome komplety ksią
żek biblioteczki wędrowne, pozostały
w terenie w Kołach Młodzieży Wiej·
skiej, a cały dwudziestoletni dorobek
razem z archiwum został doszczętnie
spalony w dawnej siedzibie Instytutu
przy ulicy Książęcej Nr 4.
(H. Andrzejewska
b. przewodnicząca

płace

o sym- ,

'

MlNIS TER.5 TWO
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Również bardzo ożywiona była dyskusja nad budżetem Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, który się zamyka w wydatkach sumą 1.422.504.000 zł,
zaś w dochodach kwotą 106.093.000 zł.
W związku z grasującymi bandami
ukraińskimi
na naszych ziemiach
wschodnich nasz przedstawiciel wy~/
sunął potrzebę porozumienia się z pań·
stwami sąsiadującymi z tymi terenami
celem łącznego działania dla zlikwidowania tych band, które są plagą dla
ludności miejscowej i swymi zbrodniczymi wystąpieniami niszczą majątek
narodowy.
Podniósł również nasz przedstawi•
ciel konieczność uregulowania przez
rząd z sum reparacyjnych .odszkodo·
wań dla obywa1eli polskich poszkodo·
wanych przez działania wojenne.
Jeśli chodzi o linię polityki zagra•
nicznej przedstawicjele wszystkich klubów byli zgodni co do zasad, na jakich
polityka ta jest oparta.
Komisja skarbowo-budżetowa przedyskutowała rownież budżeiy Prezydenta R. P. i Rady Państwał które w.
wydatkach wynoszą 320.519.500 zł„
Sejmu Ustawodawczego; gdzie wydatki zamykają się kwotą 293.499.000 zł
oraz Najwyższej Izby Kontroli, na któ„
rą przewidziana jest suma rozchodo·
wa 102.866.000 zł.
BUDżf.T PREZYDENTA

w · szkołach dokształcajacych uczą się
Ożywioną dyskusję wywołał budżet
czytać na regulaminach szkolnych. i Minislerstwa Bezpieczeństwa Puhlicz·

gazetach. Konieczna· jest racjonalniejsza gospodarka papierem.
Nasi posłowie podkreślili katastrofalność sytuacji w szkolnictwie wogóle,
a w szkolnictwie powszechnym w
szczególności. Zwrócono uwagę na
tragiczną sytuację materialną nauczyciela na wsi.
Mówcy z innych stronnictw podnosili trudności w nawiązywaniu kontaktów z uczelniami i uczonymi z inhych
państw, co nie sprzyja rozwojowi naukl w Polsce, jak również usiłowania
ograniczenia samorządu wyższych uczelni.
Minister Oświaty odpowiadając na
postawione w dyskusji zarzuty podkreślił między innymi, że szkolnictwo polskie pracuje w niesłychanie ciężkich
warunkach i że do chwili obecnej istnieje jeszcze 3 tysiące miejscowości. w
Polsce, w których nie zostały stworzone szkoły z braku . nauczycieli.
Referent zgłosił cały szereg popra·
wek do budżetu w kierunku podniesienia preliminowanych kwot.

na

R. P.
I PREZYDIUM RADY MIN.

Przy budżecie Prezydium Rady Mi~
nisfrów, gdzie skupiają site, różne urz~

tyub/i!ikkac~łównr Ur~ąd ~ 0!1troli 1 ~rasy,

W~do.wisk 1 . mne, I na
przewidziana
1es1
kwota
5.858.90&.000 zł wydatków - nasi osław· d
r · l"k ·d P·
!e .omag~ !.. się z i w1. owama
SpeqalneJ Kom.ISJ! 1 ~rzekazam~ spr~w
k~~dm,, wprzem.esiema ?dp.owi~~n}ch
r. w;to. z ~o t:'f m. Spr.aw1edhwosc1, .Jn~
0
. 1 ~~ h.kwido~ama. Nadzwyczarner
Komis! 1 Mieszkam owe}·. Ostro skryty:
~ol~h U_rząd ~ontr~h.1 Prasy. żądah
er, b~ Ja~ na1szyb~ie1.został powoła:
ny do zy~ia, p_rze':"idziany w MałeJ
Kc;in~tytucr~ NaJ'";'yzszy Trybunał A<lmmistracr1ny, ktory.by b~~ał leg~lność

,
ktore

1'

?

zarządze_n wład;i ad~m1stracy1nych.

Wysunęli wreszcie nasi posłowie po-

stulał, ~y nagromadzone różne urzędy
Prezydium Rady Ministrów zostały
przekazane właściwym ministerstwom

*

'

Komisja skarbowa - budżetowa codziennie odbywa swe posiedzenia,
przepracowując mniej więcej budżet
jednego ministerstwa na jednym po·
siedzeniu. Poz.ostało jeszcze do przedyskutowania wiele budżetów (Ministerstwo Rolnictwa, Zdrowia, przemy„
słu, Skarbu i in.).
Po przepracowaniu budżetów wszy·
st kich resortów generalny referent
zreasumuje wszystkie złożone wnioski
i da obraz całości budżetu. Po zakoń·
czeniu prac przez komisje zostanie
sporządzone sprawozdanie, w którym
b~dą umieszczone wszystkie poprawki, uchwalone przez komisje, jak również i te, które nie znalazły większości
w komisji, ale które wnioskodawcy .r.:o.strzegli sobie jako wnioski mniejszości,
poc~em odbędzie sifi ~rugie czytanie
budzetu na plenum Se1mu. Sejm ostatecznie zadecyduje ·o wszystkich wnioskach zamieszczonych w sprawozdaniu komisji.
Z ram.i~!lia Klubu P. S. L. wchodzą
do komisri skarbowa-budżetowej posłowie: \Vincenty Bryi a, dr. Władysław
Kiernik, Stanisław Osiecki i Zygmunt

Załęski.

CHŁOPSKI
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·Podatek gruntomg, mgm1ar, ulgi
I

W numerze 32 „Dziennika Ustaw" wydobywanie torfu, pi~sku, żwiru, ka- ległość od rynku zbytu, gęstość zalud-' przekracza równowartości pieniężnej
z r. b. ukazały się . dekret~ o. zmianie j mieni, specjalnie r?zwinięte: ~lec.z~r- nienia, środki komunikacyjne i t. p.
70 kwintali żyta.
przepisów o podatkach 1 finansach siwo, hodowlę kom, bydła, owiec 1 mPodział na sirefy ekonomiczne ma
Za dzieci uważa się dzieci z mał·
komunalnych. Na temat łych zmian nych zwierząt użytkowych, hodowlę te znaczenie, że podatek w I-ej strefie Ż(:ństwa, pozamałżeńskie, przysposo·
pisaliśmy już w numerze 18 „Chłop- lub tuczenie ptactwa domowego, ho- jest wyższy a w strefie III-ej niższy od bione i pasierbów do lat 14, jeżeli w
skiego Sztandaru''. Obecnie chcemy dowlę innych ptaków i t. p. działy spe- przeciętnej ustalonej dla danego po- roku poprzedzającym rok podatkowy
podać strukturę podatku gruntowego cjalne.
wiatu. Komisja podatku gruntowego nie posiadały własnych źródeł docho·
Przed v.·ojną pobierane były od grun·
Do podstawy opodalkowania doli- ustala przeciętną przychodowość z 1 du. Ulgi przyznaje się według stanu
tów różne podatki a więc: państwow~· cza się !" o z n i c ę pomiędzy pr~y- ha. gr~n1ów ziemniacza_no-żytnich dla z dnia 31.12 roku poprzedzającego r.o!i
wraz z dodatkami samorządowymi, o· chodem taktycznym uzyskanym z dzia- 1 kazdeJ ze stref ekonomicznych w gra· podatkowy.
płaty drogowe, wyrównawczy, mogły łów specjalnych a przychodem szacun-1 nicac~ od 80 do 125°/o normy poasta- Ta sama zniżka przysługuje również
być i były pobierane z gruntów podał- kowym, obliczonym z tych działów, woweJ.
na dz~eci starsze, pobierające naukę
ki inwestycyjne. Zamiast tych wszvst- a zatym podstawą opodatkowania dl•1
Rozporządzenie min. Administracji lub odbywające praktykę zawodową
kich podatków mamy obecnie jede11 gospodarstw rolnych, prowadzących Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia do ukończenia przez nie 24 roku ży-·
podałe!< gruntowy, który po ściągnię- działy specjalne składa się z przycho· 20/l 1947 r. ustala w par. 12 j.akie gos- c1a, jeżeli nie posiadają własnych źró·
ciu go przez urzędy skarbowe jest du szacunkowego, ustalonego w myśl podarstwa rolne zalicza się do poszcze- deł dochodu.
dzielony pomiędzy związki samorzą· zasad ogólnych, oraz różnicy, o któ- gólnych grup, a w par. 1~, 19 i :W to
Jeżeli podatnikiem jest kobieta przy·
dowe, państwowy, komunalr.y fundus:1. rej mowa wyżej.
samo w odniesieniu do łąk i pastwisk. sługuje jej w podatku gruntowym ulga
pożyczkowo - oszczędnościowy oraz
~óżnicy, o jakiej wyżej mowa nie
Normą podstawową dla grup gospo- o. ~50/o, ~dy m.a i:a ułrzym~niu więcej
Samopomoc Chłopską.
d?hc~a. s1~ do podstaw_y. opodatkow_a: darstw zbożowo-hodowlanych pod· mz dwoJe dz1e.c1, w r?zm1a.rze. 50°~0!
Podatek gruntowy nie jest pobiera- ma, Jezel~ co do c.zęsc1 lub . całosct wyższa się w stosunku do grupy ziem- i gdy ma ~a . utrzymam~ w1ęce1 . n~z
ny na podstawie stałej klasyfikacj! przychodow ze speqalnego ?ziału go- niaczano-żytniej w granicach do 12501q c:woro. dz1ec1. Całkowite zwo.lme~1P.
gruntów, jak to było przed wojną, lecz spodar~two. rolnego podatnik opłac'J a dla grupy gospodarstw ogrodniczo-i1 na.stępu1e ~d.y ma n.a ~trzymamu wit:·
na podstawie szacunkowej wartości podate.c obrotowy.
hodowlanych w granicach do 1500/o. ce1 mz szesc1oro dz1ec1.
dochodu z gruntu.
Po:.;tawę opodatkowania zmniejsza
.
\ Nadzwyczajne okoliczności, osłabia·
Według art. 7 dekretu z dnia 20/3 się o udowodnione koszty oprocenfo- Nowe stawki podatku gruntowego jące zdolność płatniczą podatnika, np.
1946 r. o podatkach komunalnych wania długów, zaciągniętych na po- p~d:ne zostały w„numerze 18 „Chłop- , klęski żywiołowe, długotrwała choro„podstawę opodatkowania stanow: trzeby gospodarstwa rolnego.
skie 0 o Sztandaru ·
ba, nieszczęśliwy wypadek mogą być
przychód szacunkowy z gospodarstwr1
Celem wymiaru podatku gruntowe- pe~uet 0 pod.atku gr~~towyi:n prze· Ipodstaw~ do zmniejszenia przez wła·
rolnego z roku poprzedzaiącego rok ~o powiatowa (mieiska) Komisja Po- widuJe następu1ące ~ilgi · rodzinne, ~ dzę wymiarową z urzędu lub na wnio·
podatkowy, wyrażony w kwintalach datku Gruntowego dzieli powiat (mia· ~ow.odu d~u~otrwałeJ choroby, klęski J sek podatnika podatku najwyżej
żyta. W tym celu liczbę hektarów sto, wydzielone z powiatu) najwyżej zywi.oł~weJ 1 w~padku.
. 0 ~0°/u. .
gruntów gospodarstwa rolnego mno- na trzy strefy ekonomiczne, gospod~ir.Jez~h .~odatmk mćl: n.a utrzymaniu
W. WYJątkowych gospodar~zo uzaży się przez normy przeciętnej przy- stwa zaś rolne na trzy grupy: ziemnia- w1ęceJ mz czworo dz1ec1, podatek ob- sadnionych przypadkach moze nastą
chodowości gruntów i przez przecięt- 1 czano-żytnią, zbożowo-hodowlaną, o- niża się o 250/o, a jeżeli więcej niż sze · pić nawet całkowite zwolnienie od poną cenę jednego kwintala z żyta z ro- 1grodniczo-hodowlana.
ścioro - o 509/o. Całkowite zwolnie· datku.
k~ poprzedzająceęo rok po~atkowy".
Najmniejszym okręgiem strefy eko· nie od po~atku na~tęp~je .. wt~n~zas,
Za. wy~arzenia (~dęski). ży~"ioło~ve
Normy te dla kazdego p~~iat,u usta- romicznej jest w zasadzie obszar gmi· gdy J?Odatmk ma ~1ęceJ mz osm1oro u~aza się nas~ępuJące ZJaw1ska zy~
1
lane są co roku przez Mm1sfrow Ad· ny, a najmniejszym okręgiem grupy dz1ec1 na utrzymam u.
~wł.owe: nadmierne opady deszczowe
ministracji Publicznej i Ziem Odzy· gospodarstw obszar gromady.
ZniżkD, o której wyżej mowa, odno- 1 śnieżne, grad, burze, huragany~ po·
skanych w porozumieniu z Min. RolPrzy podziale powiatu na strefy eko- s: się do tych podatników, których ~uchy, upały, mrozy, okiść, sadź, po·
nidwa i Reform Rolnych, Aprowiza- nomiczne bierze się pod uwagę od- roczna podstawa opodatkowania niP. z.ary, po'''.odzie, masowe pojawienie
cji i Handlu w rozporządzeniu po usię szkodliwych owadów oraz innych
przednim zasięgnięciu opinii prezy--szkodników natury zwierzęcej lub rodiów Wojewódzkich Rad Narodowych,
ślmnej, jak również epidemiczne cho·
po wysłuchaniu powiatowych (miejroby roślin i zwierząt.
skich) Komisji Podatku Gruntowegc.
Przyznanie ulgi w powyższych wyJak wiemy z powyższego jest to doCzytamy nieraz 0 wartości kalorycz-j ga ok. 1.300 kalorii na dobę, u kobiety padkach następuje wtedy, gdy powsfa·
syć skomplikowany sposób ustalania
. . . ,1• • : , • •• • • •
•
• 1 ok
łv istotna strata w gospodarstwie.
000
cmawianych norm - toteż nic dziw· neJ :11.1) Allłow zy \\~1 o~c 10 '') ~~ 1 • me r:>: ' ·"> 3•. • • ,
• • •
•
•
Ustalenie wysokości strat, spowodo·
nego, że omawiane rozporządzenie, zunuej}!e, o co tu idzie. Otoz warlosc
I ize.cięl~rn ilosc ~~epła potrzebna - wanych klęską żywiołową powinno
dotyczące podatków roku ubiegłego kaloryczną ocenia się ilością ciepła, ja. wynosi 2.:.>00 kalom na dobę.
nastąpić z urzędu lub na wniosek pouka~ało. się d?pi~;o w numerze 25 ką Jaje organizmowi <lany pokarm.
Wiadomo znowu z praktyki, że nie datnik~ komisyjnie. w .ten:iinie dni 30
„Dziennika Us1av.: 1& marca 1917 r. tKaloria jest to ilość ciepła potl·zehna 1 wszystkie artykuły żywnościowe <laj~! ?~ cl.ma wyd?_rzema zy~10ło':"ego! a
Do rozporządzenia tego została dołą- 1
•
•
•
• I •e<lnakow
sił Każda os losia 0 1 ,111 yeze!J wysokosc strat moze byc slw1erczona tabela, zawierajaca przecietny ' do ogrzama 1 cm wody 0 1 0 +c ). Oi- , J •
ą
ę. .c • •g. ~.
.)
dzona dopiero później, np. w wypadprzychód z 1 ha gruntó~v ziemnia~za· ganizm żywy, ahy żył, potrzebuje ciep- I wie, l.ecz '~arto wiedziec. scisle, ile cie~: ~u wyi;narznięci~, posuchy, rdzy zbo1
no-żytnich (norma podstawowa) i\ ta na dzicó - u dorosłego mężczyzny b da.ie kazdy z artykułow, ahy karmie zoweJ itp., rozmiar szkód można ustaprzecit<tna .cena ż~ta, w 1945 roku około 1700 kalorii, u dorosłrj kohiety I swoich uajbliższych najodpowiedniej, li~ w. czasie p~źniejszy~, _jedn?kże. w
dla wszystkich powiatow w Polsce. np .
,ro kal ..
nie za skąpo i nie rozrzutnic. Otóż 1 ki okr~s1e, '"'. ktorym mozhwe Jest ich
dane te zostały ustalone dla powiatu 0 1rn 1 1 ;:>
orn.
. · . .
.
'J
„
.·
.
'' stwierdzenie.
siedleckiego na 12 kwintali żyla a prze- Praca wymaga dodatkowych kaloryj-- :to~my daJe 89;- 4 l-.lł~ue, . mas.~a --::-· 1 Ustalenia rozmiarów klęski władza
ciętha cena q żyta 1300 zł., dla innych umiarkow.ana od 90 - 140 kalorii 1rn t-1.t.l, sera - 4127, owsianlu - 3!)1 ..>, wymiarowa
dokonuje
komisyjnie
powiató~ d~1~e te wynosiły od 7 .do godzin~, cięższa 180 - 300, b. ciężka cnkru - :3810, nu!ki - 3"157, wołowiny przy udziale biegłych, kt_ór~mi są: a)
15 .q kwm!~h zyta przy c_eme przec1ęt- 320 _ 380. Dlatego to zapotrzebowanie - 2010, chleba - 2-!G!), mleka - (i00. sołtrs .gro~ady, na kforeJ ob~zarze
neJ dla roznych pow1atow od 600 zł
. _ .
pi·acttJ·ące11.o . :l ziemniaków _ 561 kapusty _ 17 6 i znaJdUJe się gospodarstwo naw1edzow powiecie złotowskim do 1700 zł w 1męzczyzny
~
cięz rn wym- , .
.·
~
' <
ne klęską, b) gminny instruktor rolny
woj. grodzkim warszawskim.
mmch\\l
1i6.
bądź
przodownik wiejski, c) przed·
1
Norma podstawowa wyraża ogół postawicie!
Związku
Samopomocy
żytków uzyskanych z prowadzenia
Chłopskiej.
gospodarstwa rolnego typu ziemriia:
L-'cl
Władze wymiarowe mogą jeszcze
czano-żytniego, nie wyłączając pożył·
.
.
. .
. .
. zmniejszyć podatek gospodarstwom
ków z działów specjalnych, ie;~fli tf' j W początku czerwca b. r. zamie- kwietnia adresy 1 w1adomosc1 o sol)le, ! rolnym, których przychodowość zo·
działy nie przekraczają roŻmiarów i rzamy
zwołać zjazd absolwentów znajomych, kolegach żyjących i zagi- siała obniżona przez doznane szkody
normalnie przyjętych w tego rodzaju Państw. Szkoły Spó!clzielcz. Ro1n. \"/ nionych.
wskutek działań wojennych, oraz dl11
gospodarstwie rolnym. , .
.
Nałęczowie.
Bliższych informacji po nadesłaniu gospodarstw roln.ych, powstałych z
~ormę p;zyc~odow~sci .z łąk 1 pa· Przesyłajcie do Szkoły w ciągu adresu udzieli Komitet Organizcyjny. prze~udow~ ustroju. rolnego lub z o·
stw1sk okresla się oddz1el111e w stosu nsudmctwa, Jeszcze niezagospodarowaku procentowym do normy podsiawo
nych lub zagospodarowanych niedowej, np. przy najlepszych do 150°/,,
statecznie. Zniżka ta może być stosonormy podstawowej.
strzeżenie
wana w r. 1947 i 194& z urzędu lub na
Normę przychodowości z 1 ha grun·
wniosek podatnika o stosowny pro·
tów ~ajętych pod la~y ustala się w wy·
Powszechny Zakład Ubezpieczei> macje służbowe, które winni okazy- cent.
.
. .
sokosc1 1 kwmtala zyta.
Wzajemnych w Warszawie komuniku- wać na każde żądanie a przy pobiePodatek płatny Jest w termm1e do
Podatek wymierza Powiatowa Ko.
. , .
' .
.
dnia 1/11 każdego roku. Podatnik o·
misja podatku gruntowego. Komisjd jr, że w miejscowościach nawiedzo- ranm. nale~nosc1 ubez~1eczen1~wych I bowiązany jest jednak wpłacić w ter·
to określa za pomocą norm, kiedy nych ostatnio przez powódź grasują obow1ązan1 są wydawac pokwtfowa- minie do dnia 1/ 3 każdego roku zadziały specjalne nie przekraczajć! roz· oszusc1
podający się
za funkcjo- nie na blankietach urzędowych.
· 11cz!<ę na podatek w wysokości poło
miarów i:ormalnie pr~yjętych w go·s· nariuszy P. Z. U. W. i wyłudzają od
Jednocześnie Powszechny Zakład U- wy podatku wymierzonego za rok u•
podarstw1e rolnym I wskutek tegn gospodarzy dotkniętych klęską powo· b . .
, W .
h ' . , ·. : biegły.
podlegają zwiększonemu podatkowi
. ezpi~czen . zaJemnyc. ':YJas~ia, ze
W bieżącym roku termin płatności
gruntowemu.
dzi pewne kwoty pieniężne, obiecując 1ako mstytuqa społeczna istotnie za- podatku przesunięty został do 1515 i
Za te specjalne działy uważa się na- w zamian pomoc w uzyskaniu pożycz- mierza udzielić powodzianom pomocy zaliczka pierwszej raty tego podatku
siennictwo, sadownictwo, ogrodownic· k: od Zakładu na odbudowę zniszczo- w odbudowie, lecz pomoc ta będzie wynosi cały podatek grunf~~vy, wytw?: uprnwę k.wiaiów, _uprawę i zbió~ nych nieruchomości.
przeprowadzana dopiero po zebraniu mier.z~ny n.a .1~46. r..
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ce1e pustwo, jedwabnictw?, plantację tytoniu. ezesowanyc ' ze pracownic~
, rozmiarow ~zko .PO\VO zmwych no bliczne, ale o tym napiszemy w jed·
p~zczelarstwo, łow1eclwo. rybolóslwo wszechnego Zakładu Ubezpieczen całym terenie kraJU.
nych z następnych numeró\'v Chłop•
hodowl~ ryb, połów i hódowlę raków, Wzajemnych zaopatrzeni są w legity
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roku temu, rozslrzy gmił batalię na swoją kob nrzliw·ych obrad, ków własnej partii. \\Tśród wie rzvść.
l\!.uno
.;
przcciągaj~!Cych się ni<'jcdno- hJ głosów krytyki, wypowiePrasa francuska, zależnie od
krotnie do późnej nocy, raz za- dział się także sckrrtarz gene- zabarwienia politycznego, róż
chwianej równowagi ohcen ego ralnv SFIO, Guv l\lollet. Prze- nic podchodzi w swojch korządu francuskiego, nic udało slrzeg.ał on Htinu1diera przed mcntarzach do zaszłych wysię przywrócić. Dwie partir ro- kontynuowaniem jego obecnej padków.
I k b
• k• h
botnicze, tj. socjalistyczna i ko- polityki, jako przed zasa<lzl%
Dzienniki prawil'owe ocenia- Zacieśnienie stosunków po S O• ryły1s IC
munislyczna stnn(,'ły ze soht! do któ.rej socjaliści mog~! ''1)aść h sytuację jcclnuk z pewną
do zapasów l}Urlamcnlarnych, mimo woli. hmi członkowie powściągliwością i nic traktuSygnalizowane wstępnym układem! Polaków jest powrót d? ~olski, .c~;
tocząc hój o polilykc:. ecu i płac. zwracali premierowi uwagę, i .l.'.' byn~jm~łej ja.~o. ~\?C~J~t"'.~ handlowym między Polską a \'V/. Bry- lem pomocy w odbudowie ich kra1u.
Komuniści """StPtlili z ostr~ Iz brak komunistów w rzfldzie, fakt,~l, ze. l~on.rnn1sc.1 znalcz._lt, się tanią zacieśnienie stosunków, poOświadczenie. m in. Behvin a~ ppra s.a
J
t
·~
·ł
1 l
b 1 1 I· •cl
twierdza się ostatnimi wystąpieniami brytyjska przy1ę 1a przyc Y1 me. o 11•
krytyką rzi!dll, domagnjQc się może przyczynić się do zwy- c 1;' 1 ?:\o poza 0 _ ię )en z,t u. min. Bevina w Izbie Gmin i debata-1 tyczny kore$pondent „News Chroniuznania przez rząd żądai1 ro- cięstwa de Ganllc'a i sympaty~hh: ny do k~ł rząd_owych mi tejże Izby. Stanowisko rządu W. cle'' podkreśla, że po raz pierwszy
hotr1ików, którzy domagali si~ I Zll]QCyC'h z nim. ugmpowaii po- ~lz1e~l1Hk „.:\Ionde' . stw1er?z~, Brytanii i p~szczególnych po~ityk~w, o~ wielu J:?iesięcy _Be~i~ był burzli·1
J
S
}"t
h
'l'1! ze fran ·usl·a
irnrtJ
SOCJUh ulei;ło ostatnimi czasy pewnei zmia- wie oklaskiwany rowmez przez tych
po<1wyz d P ac. • ocjalistyczny · 1 ycznyc ·
lii4 ' ' I~.':
c
'
a
• - nie, na kor7,yść zbliżenia polsko· bry- posłów Partii Pracy, którzy go stale
premier Rama<lier, stanął na
l.rdy pi'Zysląpiono do głoso- ~lycznar znalazła się I~a r?zdro- tyjskiego. Obecne stanowisko rządu krytykowali.
stanowisku, iż rząd, który od wania, uchwała o poparciu pre- ZU: \~ e<lług :''ypow1edz1 tego angiełskiego odnośnie spraw Polski, Korespondent dyplomatyczny „Tistycznia dąży do ohniżki cen miera Ra1nadirr pr;r,C'sz!a 2.520 j dz.1~nmka'. n1ozna nawet po~ta- oznacza odprężenie w stosunkach mesa" pisze, że rząd brytyjski odkła.nie może zgodzić się na żąclan~ głosami przC'ciwko 2.123.
w:c pyt~~ue? czy o~ stanow1sl~~ między Polską a W. Brytanią.
dał przez 10 miesięcy ratyfikację układu handlowego z Polskt,, by po
ucI1wa lona rrzolncja stwier- t eJ P ar t ~i me z,:"l~zy p.rzyszł osc 5 N a. pob1e· d ze?1u· I bY. G mk· w d'k1u· uzgodnieniu
podwyżki, którn w konsC'kwt>npewnych punktów, obeccji pod~gn~ly hy za sohą
~Jza. że Rada Narodowa partii czwarlcJ repnhhk1.
·.~'i'I
mł a1ar· . r.I, .mm.. Revidn zwa 0 munti ~: nie ją ratyfikować. Na obecną zmia. 1.
.
L
Bl
wa o 1c1a me, ze zą
. 8 ry anu
. k
..
wą zwyżkę towarów. Sytuacja SOC.Ja istycznC'J
przynmje do
con
um, 01nawHqąc \\' poftanowił ratyfikować anćielsko· nę stanow1s a wp l ynę ł y częsciowo
ta~a sprz<>czna hyła hy z za- I wi~clon.1ości ustąpienie mini- ,,_Popnlai~·e"
uchwał.ę
R_ady polski ·układ finansowy. Min. Bcvin '1 ro.zmow~ przepro':"adz?ne w War~zk·
nuerzemem rządu. Powyższa I strow l deputowanych komu- KraJOWeJ, zaznacza, ze socjali- oiiwi.adczył, ~e zalecił ten krok r;:ą- ;zi:d;z~;;~w~ięza!Y~~~~n~ st~~~:~ie~
sporna sprawa, oparła ·Si" o nistycznych oraz potwierdza ści pragna kontynuować do- ddowi w! wymku. rozmoc·w pkr~ep~owa· dziach podsekretarza stanu Mayhewa,
· Narodowe. "'
h
l' I ·
.
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' •
., .k
1 z premiciem
yran 1ew1czcm k
. d
ł
Zgrom~dze~1c
apro . a~ę po 1ly u cen premiera
tyc 1czaso\~·ą po1l~Y. ~ gospo- i zonyc
min. Spraw Zagranicznych Modze- tóry ośw'ia czy swego czasu, iż sta·
\V medz1clę 4 bm. Z<rroma- Ram. a<l1er.
darczą, ktorą uwazaJą za slusz-1 lcwskim w Warszawie, które odbył w ncwisko brytyjskie uzależnione hę·
~
' V ten sposób, po przeszło ną. B lum dodaje, że socja
· l'1śc1· d r? d ze .P?wrotnei· z k on f ercncji mo· go.
dzi1:. od postępowania rządu polskiedzenie Narodowe przystapiło
Wynikiem nieratyfikowania układo głosowania w sprawi~ u- tygodniowych debatach doszło nie zmierzają do poparcia pła- skicwskie1.
du było zablokowanie polskiego zło
chwalenia votum zaufania dla do pierwszego, poważnego wy- nów, zawierających ryzyko uNawiąz_ując. do odby.tej roz~ow)'. w la w Anglii, co wywołało pewne roz·
rzadu.
Przed głosowaniem łomu w łonie koalicji lewico- tworzenia bloku antykomuni- Wparszawie dmf ~·. Bevm . ptowiedział; J!c.ryczenie w Warszawie Zwolnienie
: d
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. bi
" rzeprowa zi 1 tsmy . pozy eczną i
złota usunie długotrwały żal, Uś
p1z.e ~taw1c1e e om p:n:tn sta- WC.J . . amac ier, uzys {~Jl!C po- S yczncgo w.e ~anCJl o~az. .o- przyjemną rozmowę, w czasie której tego
ritl)'fihcja układu umożliwi Pol6ce
rah się uzasadnić zaj(,'te przez parcie Rady, co było me do po- ku antysowieckiego na sw1cc1e. poruszyliśmy szereg spraw intereGu· u:iycie złota i jej funduszów szterl;n.
siebie stanowiska odilośnic poią~ych ob.a nas.ze rząd_Y. Wyra.zile~ !lcw-ych w Londynie na pokrycie zo•
lityki cen i płac. Premi
R Powolny
przebieg
obrad
OZN
JUZ w I~bie Gmm w.dm.u 30 k'll;' 1etn,ia b.o.wiązań,
wynikających z anglo·pol·
.
d
ł .
er a
br. moie przekoname, ze obow1ązk1emsK1ch rozrachunków handlowych.
ma d1cr
omnga się zdecydo•
ł '
wanego wypowiedzenia Zgro~
W Sprawie pa es yns 1e1
Anglo-atr1erykańska strefa okupacyina
madzenia w tej sprawie.
'frwafoca od 29 kwietnia hr. biających się interesów Angloprzeprowadzonym gloso- sesja ONZ w sprawie palcst~11- Arahslw-żydowskich, w Palewamu, Zgromadzenie Narodo- skiej, jak dotychczas nie może stynic życic płynie po dawne- ~o~<l) ński . kor.espo1,1dent dz.ienni~a oświadczy_ć, że jeżel~ w ciągu najbliż•
„f ~Il
donosi, z.e mm. ~ev~11 miał szych dwoch tygodni, rozmowy te nie
we udzieliło Rzndowi votum poszczycić się nadzwyczajny- mu.
poinformować gabrnet brytyiski o po- doprowadzą do żadnych wyników zozaufania clużq wkla;zością ocl- mi rezultatami. \Vśró<l różnych
Terroryści żydowscy ani nic ważnych różnicach poglądów, jakie sl;:ną one przeniesione z Berlin~ do
danych głosów. Prócz komuni- spraw proceduralnych, naj- zaprze.stali swej działalności, zar~sowaty. ~ię między przedsta:-vicic· W:aszyngtonu i będą kontynuowane
stów, którzy wstrzymali się od ważniejszym zngnclnieniem roz 1ani nic zrezygnowali z raz lam1 Angin 1 Ameryki, w sprawie po· m1~dzy min. Marshallem a ambasadogłosowania, wszystkie partie patrywanym od pierwszych dni wylkni~lrgo celu, tj. walki aż łączcnia ich stref okupacyjnych w rem brytyjskim. Dowodem wagi jaką,
N:emczech. Zdan_iem korespondenta Londyn przywiązuje do tej s;rawy,
wchodzące w sklad koalicji, otwarc1a sesji, jest sprawa do- do zwycięstwa o swoje prawa p~owadzone w. Niemczech. .rozmowy ma być w wypadku nie dojścia do pogłosowały za rządem.
puszczenia przed ohradu jace z wojskami angielskimi.
m~ędzy s~efami anglosaskimi zarzą-1 ;czumienia - możliwość ewentualnej
Po odbytym głosowaniu, od- Zgromadzenie,
palesty11s.klej
\V dalszym ciągu mnożą się dow woiskowych, utknęły na mar- 1 interwencji prezydenta Truman.a. I"
było się zebranie parlamcntar- delegacji żydowskiej. ·wśród ataki na poszczególne placówki twym punkcie. Bevin miał również premiera Attlee,
neJ grupy socjalistycznej, na różnych wniosków, które prze- wojsk brytyjskich, ostrzcliwuktorym uchwalono rezolucję, padały w głosowaniu ogólnym, je się pociągi, podrzuca bomby. I
Kaźń hitlerowska w Gross Rosen
domagającą się nsląpicnia mi- ostatecznie zwyci~żył kompro- Ostatnio terroryści zaatakowanistrów
komunistycznych z misowy \\lliosek Jugosła,vii i li wi~zicnie, w którym straceni
Okręgowa komis.ja badania zbrod~: sen były równie okropne jak i w o.
rządu. Sta~owisko grupy par- cz•. ter.ec_h innych p:u'1slw,. klóry zostali Gnmcr i jego to\varzy- i.iemieckich w Polsce opracowała .n:i- święcimiu. Więźniowie pracowali w
Iamen t arneJ zos t nł o pOJ)arte
·
· ·
teriał o charakterze dowodowym i h·. kamieniołomach od świtu do no.~y,
gws1, ze:
sze. p rzecl ata 1Gem
na w1ęziestorycznvm mo·wi'ąc'' 0 z•bro,In"~.h
.
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~
marnie o żyw1ani, i tra towani w ~)e_
t a l cąz· ucJnva ł l! I'-.01111tctu
\\Ty„ eneralne Zgromadzenie po me, żydzi ohrzucili pobliskie hillerowskich,
dokonywanych w obo- stialski sposób. Co dzień umierały
ko?awczego partii socjalistycz- stanawia - 1) Komisja poli- <lrogi i mosty bombami. Na- zie koncentracyjnym w Gross-Ro~1<a setki z wycieńczenia, przepracowania
neJ.
t~·czna zezwoli \'i'ypowicdzicć stc:.pnie przystąpili do bczpo- na Dolnym Sląs~u. Przetrwać o.b~z. "':. i głodu, na skutek szerzących się choNa powyższe post::m<nvicnia się. A
. . gencJ'i żydowskiej', 2) Ko- śrrdnieao
ataku na wiezienie Gross~Rosen me .bi'.ło. łatw1e1 niz rób, lub padali od uderzenia łopatą,
· 1
· d
·
·0 ·
,
'
'
w Maidanku czy Osw1ęc1mm. PodJb· drągiem czy kolbą karabinu ss·mana.
Ja\: tw1er zą niektórzy obser- miSJl zoslmH! przekazane inne nzhro.1cm W l_)ron ~utoma~ycz- nie jak tam w Gross· Rosen baraki 0 - Niejeden g:oął zrzucony przez Kapo
w~torzy polityczni, duży "1)lyw ośwladczeni,a w tej sprawie od ną. \V walce Jaka się wywH1za-1 toczono drutem kolczastym i przewc- z wysokości kilku pięter na dpo k'lmiał nestor francuskiej partii ~u~ności palcstył1skiej, które ła zostało r:annych dziewięciu darni .wys.okiei;i napięci~. Obóz licz.vl mieniołomów.
socjal_istycznej,
kilkakrotny JU.Z otrzymano, względnie, któ- żydów i jeden policjant brytyj- przeciętme 60 tysię.cy więźniów, a pe.
Trudno wprost zliczyć wszystk'e
prenuer, Leon Blum.
re zosta_ną złożone })ÓŹnieJ·".
ski
za tym szereg ludzi wysłano na roh!'- przestępstwa, których dopuścili się
'
.
.
•
tv do mniejszych obozów rozrzuco- Niemcy w Gross-Rosen. Ogrom prr.e•
Na ostatnim posiedzeniu pełPrzeciwko zgłoszonemu wnio
Korzystając z bitwy l wry- nych na Dolnym Sląsku.
stępstw tych utwierdza nas, i:e nie
nego gabinetu francuskiego, w J sJ~owi, który przeszedł dużą tworzonego zamieszania, zwięWarunki !Jigieoiczne w Gross·Rv· mamy większego od Niemców wroga.
obecności ministrów rcprezen- większością głosów wypowie- zienia zbiegło 251 aresztantów, !'!!!!'~~~~~~!""!!'!'!'!!!!~!""!!'!~'!'!!!!~'!'!!!!!!'!!'!'!!!!~~~~~-!~!!!!!!~~~!!!!!!
tujących wszystkie partie, pre- dział si~ przedstawiciel Syrii i z których 16 zostało schwytamier Rama<lier nawiązując do wszystlue pai1stwa nrahskic. Po nych a 3 zabitych.
głosowania nad voh11n zanfa- nchwalcnin wniosku o clopnszTrgo samego clnia miało
nia, stwicrdzH, iż solidarność czcniu Agrncji życlowsldrj, ze 111icjscc kilka iimych zmnnchów
rządu została złamana przez 1 strony Arnbskirgo J{omitrlu Lrrroryslycznych. Do hrylyj~
T' nndydat na
prezydenta kowe systemy gospodarcze a
ministrów
komnnislycznych, 'Yykonawczrgo rrprrzentnją- sldrgo oh0zu wojskowrgo, w l'SA .z ramienia partii repuhli- jednak między tymi państwa
wobcc czego dzi12lmjc im za erg? Arahów palrsl~'i'1skich, wy któ.rym star~nnownla \'I dywi- kai'1skicj, Ha.rold Stassen, w mi <loszło do wojny. Systemy
dotychczasową wsp(ilprac(,'.
~um~to ż:!clnniC', ahy na tych .zja lotnic.zn, trrroryści rzucili czasie nic<lawnego pobytu w gospodarcze USA i ZSRR róż.:
Po sko11czonym posiedzeniu, samych prawach co ·życlów do- f> homh. \V pohliżn llnify zo- .Moskwie, przeprowa lził roz- nią się o tyle, ale nie prowadzi·
ministrowie komunistyczni z puszr.zono cl.o drhat nad sprawi} siał ostrzelany oddzinł wojska mowę z geueraliss:muscm Sta- ły mic:.dzy sobą wojny, współ
vicepremicrcm Thorez(•m na Palcslyny, przeclstawicirli A- brytyjskiego, powracnji!CY z linem.
pracowały zaś w okresie wo·
czele, udali się do prezydenta r~hów. Następnie przedstawi- kąpieli. \V oclpowledzi wojsko
Ponieważ w prasie zagra- jennym. Skoro dwa odmienne
Republiki, na r(,'cc którego zło- ciele
Arabów pnlrstv11skich ostrzrlało tcrrorystó\\·, z któ- nicznej w sprawozdaniu z tej systemy mogly współpracować
żyli swoje pieczęcie urz~dowe. v:ysłali telegram na ręce ulwo- rych 5-ciu zostało zabitych.
rozmowy dopuszczono się szc- podczas wojny, to czemu nie
Sprawa jednak nie bvła tak rzonej Komisji dla spraw pale\V związku z mnożącymi się regu samowolnych zmian i nie- mogą one współpracować w
prosta. l\fianowicie chodziło tu sty11skich, odwołujący prośbę o atakami, w całej Palestynie zo- ścisłości, dokładne sprawozda- cz.asie pokoju?
o po.rostan.łe socjalistów wrzą- przesłuchaniu Arabów. Tele- stały wzmocnione środki o- nie z przebiegu rozmów po<la\V dalszym ciągu Stalin wydzie, z którego wyszli konnmi- gram ten ma być protestem slrożności. Samochody, które ła obecnie sowiecka agencja jaśnił, że na żadnym zjeździe.i
ści. Ostateczna decyzja w tej przeciwko daniu pierwszei1stwa nie zatrzymują się na wezwa- prasowa TASS.
na żadnym plenum Centralne·
sprawie należała bowiem do w prz~s~uchaniu Agencji ży- nie władz zostają ostrzelane.
z tej ciekawej rozmowy go Komitetu Partii Komuni·
Rady Narodowej partii socjali- dowsloą
\Vobec powyższych tak róż- dwóch mężó'v stanu, podajemy stycznej nie mówił i nie mógł
stycznej, która w styczniu br.
żądania wysuwane przez A- nych rozwiązali sprawy pale- najbardziej interesujące dla mówić o tym, że współpraca
razem z partią komunistycznQ gcncję żydowską, mają być slyńskiej, jak obrady ONZ z nas momenty.
.dwu systemów jest nie możlizawi:•z::i.ły koalicJ·" lewicy fran- nast~pującC': Wolna imigrac.i·a jednej a zabici i ranni z drup
.
wa. l\lówil on że istnieJ'e o•
ł
"'
•'
. .
'.
".
cuskicj.
\V rczoluejach
jakie żydów do Palestyny i wolność giej strony, niczmirrnk· inte- St o rozpoczęciu
t ł St r rozn10w ~'I
krazeme
kap:tahstycznc"
i. me111
wl~<ly z_ap~dly, ~FI.? wypowie- I tr~nzakcji hm~dlo~vych. ,Na to- rcsującym bc:.dzie fakt, czy jod- r as~c;i zupy,~
,am~ ~ ~~- · be~pieczei'1slwo
napaści
na
dz1,ała s1e ze sucJal1:,;ci me Wt'z- . mrnst d0lcgac1a me będzie na- na z trzech zuintcresowcu; vch 1 rn·osci ws poi pracy system o IV I ZSHR. Jeżeli jedna ze stron
mą udzl~łu w żadnym rzadzie I Jcgała na \il\~'orzcnie p:ai'1stwa stron, na której niekoriyść gos1;odarczyc;1• .reprezentowaL I nie chce wsuółpracować z
bez kor_nu_ni~tów, a konrn~1i~ci' ;:~ dowskiego w P,alcstynie. . wyp_adn.ą postano~v~enia ONZ, nyc 1 ~)rzez 0 )a ~oc~rst~a.
'ZS~H, ozn~c'.'fl to, że istnieje
bez socJahstow. Wszyslko więc
Podczas, gdy Zgromndzeme ugme się przed JeJ autoryteStahn odpow1edz1ał, ze sy·-1 grozba napasc1. Istutnłe, Niemzależnło od stanowiska, jakie ONZ nn zimno, opicrn.if!c si(,' I tern. Ewentualnie, gd~1 którn stcmy te mogą
nawzajem !cy, które nie chciały współpra
miała powzi(}Ć SFJO.
na paragrafach dawnych j
ze stron rne po(] porządkuje się 1 współprncować. Istniejące mi~- ' cować . z ZSRR napa<lły na
Na zebraniu Hacly Nnroclowcj hecnych ustaw drhati.1je, jak tym
rozporządzeniom,
czy\ dzy nimi różnice nie posiadaj~! ' Związek Radz~ecki. Czy Zwiąfr~neuskieJ partii so_i:julistycz- by ,ro~wi_ązać p~·o!)lem pale- ONZ pot.rafi ją ;.musić do ho-1 żadne~o znaczeni~, j~li chodz~ zek ~adziccki. mógł współpra
neJ, prenuer Rama<l1er uai}ot- stynsk1, Jak rozc1ąc ten nowo- norowama sw01ch rozporzą· o wspołpracę. W Niemczech i cowac z Niemcami'? Mógł
kał pa duże sprzeciwy; człon- czesn:Y, w.,ęi;eł gordyjski zazę- uzeń,
· Stanach Zjeill.;J.. ·istniały; jedna- 1 wsp.ólpracować ~ Niemcami.
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CHtOPSKl SZTANDAR

W najbliższym

czasie przed

Str. S

Przed procesem Forstera

Sądetn Okręgow?"m w Toruniu
stanie b. Gauleiter . Po~o_rza,
HHi
iQ
meniu" wykonał Forster ma-. „Spra~ naszego. ~ono~u !est
FOrster, aby odpow1e.dz1ec ~~
=~~~==!I swą zbrodniczą działa~nosc sowo usuwając Polaków z go- n~dame prawdziwie me!111ec- rolnych i mieszkań k1e~o o~licza P~morzu 1 ki~
„ wobec Polaków w okresie o- spodarstw
bez względu na to, czy byli to czuJe się ~olak1~~, - m~~~
kuoacji. FOrster stoi w szere- chorzy, kobiety ciężarne, czy bezwzględm~.o~usc1c ten kraJ.
gu· tych,„ którzy a~ ~adto „su- dzieci. Nienawiść, jaką żywił Za sprawą Fors1era st~orzono
miennie wypełniali rozkazy Forster do Polaków najlepiej Centralę
Ewakuacy1ną
w

POLSK_A
11111--------·-------·--•
Will

Uroc.iystości w

kraiu
z okazii Święta Zwycięstwa

Hitlera, dotyczące l,l1.rwalania
odzwierciadlają jego własne Gdańsku (UWZ), która zajniemczyzny na terenie Pomo- słowa
wypowiedziane w 1939 mowała się wysiedlanie~ Po~
rza. Rozporządzenie o skoroku w święto umarłych: laków z Pomorza. Pomewaz
ele. Wieczorem, 10 maja br. ludność
Tera,z zkolei ~a~tąpiła, częś~ arly- szarowaniu „zbędnego
Warszawy rozpo~ęła uroczystości z styczna aka<lemu .1 zakonczenie urn_ _,_ _ _ _ _ __ jednak brakowało Niemcom
ludzi do pracy w przemyśle
okazji drugiej rocznicy zwycię~\wa czystości odegramem hymnu naro::\o-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - wojennym chwilowo wstrzy·
nad !iitleryzmem. Na placu Zwyc1ę~t- wego.
wa zgromadziły się liczne tłumy.
Z okazji Swięta Zwycięstwa w parmano pierwotny zamiar ForPrzewodniczący Stołecznej Rady Na- kach stolicy odbyły się zabawy h1.-!ostera oczyszczania Pomorza z
Ze s.i:kolnictwa
w Wielkopolsce
rodowej, prezydent miasta, dowódca we, koocerty orkiestr wojskowych i
elementu polskiego. W lufym
·„
I Dywizji Piechoty i delegacja AZWM cywilnych i pokazy filmowe,
1940 •roku nadeszły iransporzłoż)'.li wieńce na Grob!e Niezna~ego
Tnne miasta polskie uczciły podobSzkolni:ctwo
wielkopolskie Iwszechnych obecnie liczy Vviel- ty Niemców ze wschodu,
Zoł.merza. Zapalono z.ruc~e, oddziały nie jak Warszawa drugą roczntt:I\
woiskowe. z Ogrod,u . Sas~1ego. o?d~ły zwycięstwa. \V Krakowie zło tono ri.- stanęło po wyzwoleniu wobec 1k?pol~ka 2.33!), . u~z~szcza _do tych Forster postanowił umiesalwy rekte~owe osw1e.tla1ąc . nimi 01 ~- wnież wieńce na mogile Nienanel(o ba·rdzo trudnych zadań. Szere- , mch 314.009 dz1eC;1. "\V 194!:> r. ścić
w polskich gospodarbo. Na.stępme ~był.a ~ię defilada WOJ- żołnierza i u stóp pomnika żołnie gi naucz'Ycielskie
zostały
bar:
zazna~z!ł
się
b.
~~1~y
~
.nap~yw
stwach.
I znowu rozpoczęły się
skowa. Prz.ez ulice miasta przemasze.- rzy radzieckich. Przez miasto przep.rzerzed:~one,
budyuln 1młodz1ezy do szk~ł s1 edmch. masowe wysiedlania Polaków.
rowało wo1sk.o, Strat 0~~ 0.~Y. Kol.ei, s~edł uroczysty pochód. Obchody ;n- dzo
pornoce . szkolne i 1OŁ\\'Orzono prze~woJenne szko- Na początku lutego 1940 r. wy•
delegaoja Związk~ b. Wv~z~iow .Po„- kończono akademią w teatrze im. S~:: szkoln:e,
tycznych, delegacja h:i-~~erstwa 1 de- wackiego, na której mowę okolicz!lc· si1rzęt zniszczone. Trudno było ły państwowe I samorządowe, rzucono Polaków w nocy z ich
legacja AZWM „Życie :
W
śc 10 wą wygłosił gen. Pru.s-Więckow. od razu wyrównać tak wielkie powstał . c~ł~ szereg no~yc~ mieszkań, - w powiecie swie...,Dnia 11 maj.a „odbyła się w
ars?~- ski, dowódca okręgu wojskowego - straly. Poza tym. młodzież do- szkół z micJ.atywy org~~mzaCJl ckim,
sępolil1skim, bydgoskim,
wie w „Romie uroczysla akadem1a K k ,
dla młodzieży szkolnej, którą w imiera ~w.
.
. znała ·wiele zaniedbai1 na sku- spoleczn~c~ i ~a~10r.ządov.:-,
. Bydgoszczy. Po pewnym czaniu Wojska Polskiego powitał mir.
Dcua 10 bm. w Pozna.mu odbył ~·~ tek uniemożliwienia przez okuObł:!cme 1stmeJe gnnnazJOW i sie Fćirster kazffł zaprzestać
Flisowski. W przemówieniu swym apel poległyc~ n~. stokach Cytadel l
panta
kształcenia
się
nawet
w
Iic.e~w.
36 państwowych, 14 wywożenia Polaków, ale tylpodkreślił waleczrrość żołnierza pr.1- po~h.ód orgamza~11 społecznyc~ . mlo·
mICJSk~ch,
7
społecznych. ko na skutek spostrzeżenia, że
skiego, który za cenę własnej krwi dz1~z.owych, pol~tycznych, oddz1a!nw szkole powszechnej.
Nauczycielst~'o z zapałem Szkolructw.o zawodowe ,n~pot- pozostający na Pomorzu Pola•
zdobywał nasze granice zachodnie. woiska ~rzez. ulice miasta.
żołmierz. ten a wraz z. nim naród. w • W dmu następnym po uroczystym przystąpiło
do pracy, której kał~ na ~v1ększe truduoscl or- cy zaniedbali gospodarki w
chwili gdy -;a!lnnica mówi o rewizji nabożeństwie .w koście!~ gam~zo·no· owoce dziś już, możemy oglą- gan1zacyJn~. Warsztaty, z?sta- przewidywaniu jej opuszczegranicy n.a Odtze i Nysie Łużyckiej ~~m odbyła się akademia okoheroo·
dać. Trzeba było własnymi rę- ły po~baw1?n~ _urządzen i na- nia; Niemcom zależało prze„
n pn:elaną :krew i cierpienia ma. pt~- sciowa.
wo upomnieć się od świata o Z1em:e
Inne miasta poill'lkie, jak Gdańsk, koma usuwać gruz ze zniszczo- rzędz1. Dz1ę~1. Jednak po:i;io.cy cież, aby Polacy jak najwydaOdzyskane. Prastare ziemie piastow· Gdynia, Łódź, Katowice, uczc'.ly nych budynków, sprowadzić ze stro:'1~ Mimsterstwa Osw1a: tniej pracowali dla wyżywie•
akie odebrane były - zazn:a~zył mjr $więto Zwycięstwa pochodami i a~a meble, z-gromadzić książki i ty! . M1msterstwa ~rzemy.słu l nia Rzeszy.
FHsoW!Ski - wspólnym wysiłkiem żoł. demiami.
przyrządy. Może tęsknota za Muusterstwa Rolructwa l ReForster wypełniał' zadania
nierza polskiego i ra<lzieckiego,
polską s.zkołą po tylu latach form Rolnych pow~tały :'1ow.e partii hitlerowskiej w zupeł
n'iewoli sprawiła, że szkoły zakłady na~ikowe, liciea m~erm- ności. Wydawał więc rozkazy
Wystawa „ Przemysł Ziem Od.zyskanych" wielkopolskie szybko zostały cze, kol~J°':'e, mechamczne, 1wyszukiwania wrogiego Niem•
uruchomione. W okręgu po- szkoła .społdziel.cza. \V.arto h.Y: com elementu, badania przyw Warszawie
zna1iskim nawet stan przedwo- toby Je~i;ak ,Jak naJbardzieJ łrnleżności rasowej, bezwzgięd·
przekroczono o 182 ud?s.tępm~ ~e ~z~rnły ~a. mło- nego tępienia języka polskie.Dnla 11 bm. w gmachu Państwowe· kapitulacji Niemiec ilustruje dorobek j:enny
299 wychowaw- dz•1e~y, w1~3skieJ,
ktor~ ma go,
zniszczenia
polsl.mści,
~o Instytutu Geologicznego w War- osiągnięty w przeciągu dwu Lat na przedszkola,
szawie dokooano uroczystego otwar- Ziemiach Odzy~kanych. Dorobek teo czyń i 13.000 dzieci w wieku pl'Ze~sc do innych zawodow.
prześla<lowania.
duchowień•
cia wystawy „Przemysł Ziem Od1.y- ma świadcz;yć o po&tępac!i odbudowy przedszkolnym.
Szkół
postwa, stosowania jak najsu&kanych",
-i zago.spodarowaniu tych ziem, któte
rowszych kar za uprawianie
:Wystawa daje obraz dwuletniego w momencie przejmowania ich przez
dorobku Polaków na Ziemiach Odt.y· nas były ogromnie zniszczone na skupolityki i opuszczanie pracy.
skanych. Taiblicami statystyczno - in- tek działań wojennych. Zakłady pn·e·
Niemało polało się polskiej
fcrmacyjl).ymi zademonstrowaly ten mysłowe, gospodarstwa podniosły się
krwi na skutek straszliwych
Znis.z:cze~ia woienne w Polsce
dorobek Ministerstwo Ziem Odz.ysk:t. dzięki ofiarnej pracy polskich inżyn:e.
rozporządzeń Forstera. Prześla~ych i Centra.Lny Urząd Planowania. rów,
techników, robotników i pradowca ludności Pomorza odPoza tym wystawiły masę ekspona- cowników umysłowych.
Ministerstwo Odbudowy
tów komuoikacja, żegluga, resort o<l.
nad 1 miliard zł. Ilościowo ' powiedzialny jest za wszystNaród po.I ski wykazał, że jest zdoi·
budowy, przemysł, handel prywahv. 11ym ortganizatorem, że potrafi praco· pracowało ostateczne cyfry do- najwięcej zniszczono
~udyn- kie przestępstwa, które się w
:Wystawa trwać będzie do końca V1ać wytrwale i wydajnie. „Ta prnca tyczące z.niszczeń wojennych ków w woj.
wrocła~sk1!11
po- okresie okupacjii w stosunku
czerwca b, r.
- wyraził się minister - coraz mocNa uroczystość otwarcia w}')stawy niej cementu.je ziemie n·ad Odrą i Ny- na terenie całego kraju w za- nad 50.000, w szczec1ńsk1m ok. do Polaków dokonały. Znaj„
przybyli przedstawiciele rządu, ZSRR, są z. całym m·ganizmem naszego pań· kresie nieruchomości miejskich 36.000, gdaflskim ponad 28.000, duje się więc w szeregu naji ambasador Czechosłowac.ji.
. więks~ych zbrodniarzy niesiwa". I właśnie jeden z o<lcinków (z wyłączeniem komunikacyj-' poznań;kim. P.on.ad 30.000.
Uroczystość rozpoczęła się prze· lej pracy ilu.struje dzisiejsza wysta- nych,
wojskowych oraz więZagrod "Y1e1sk~ch na terenie mieck1ch.
mówieniem wice-ministra przemy~łu wa". Pracując nad zai(ospodarowan1f;m
W związku z przygotowai handlu, Szyra. Następnie odegrano Ziem Odzyskanych budujemy trwały kszości przemysłowy<;.h). W o- całego kraJu zmszcz_ono . lu~
hymn narodowy i minister Ziem Od·· pokój w Europie, a Polsce zapewnia- bliczeniu tym brane są pod u- uszkodzono w czasie dział~~ niami do procesu Forstera wła·
wagę budynki uszkodzone po- wojeni:iych 467 .OOO warf?sc1 Idze sądowe przystąpiły do bazyskanych Gomułka zabrał głos.
my dobrobyt.
Na wstępie minister zaznaczył, że
Po przemówieniu tym odegrauo wyżej 10 procent. Ogółem na 2,5 miliarda zł. J?~zed~oJen- •dania Jl)asowych gwbów na
wy.stawa otwarta w drugą rocznicę „Rotę" zakończając uroczystość.
terenie całego kraju zniszczo· nych. Ogólna Ilosc. zmszc~o- Pomorzu, będących najbarnych z.ostało lub uszkodzo- nych zagród. s!a~ow1 :W% il<;>- dziej oczywistymi dowqdami
nych 295.4.)1 nieruchomości ści zagród _w1e1sk1~h .na terem~ jego z.brodni i jego podwład·
miejskich, o kubaturz·e 527 mil. całego. kraJU. Na1w1ę~sze zn~- nych. Groby w Karolewie
ma, wartość ich wynosi ponad szczema są na tereme WOJ. pow. Sępolno mówią wyraźnie
9,5 miliardów zł przedwojen- gdańskiego - prz~szło 39~ o- o męczarniach zadawanych
ale Niemcy nie chcieli wspól- Kierując rozmowę na tematy nych. Z ogólnej kwoty strat na g6Inego stanu, b1ałostock1e~o Pomorzanom. Znaleziono 6fj7
pracy.
europejskie Stalin oświadczył, terytorium
ziem
dawnych iCtkże ponad 39%, a następ me czaszek rozbitych żelaznymi
W dalszej rozmowie, gdy że sytuacja w Europie jest te- przypada ponad 4,7 miliardów śląskiego (32%), ki~l~lde- biczami, do dziś oblepionymi
Stassen z\vTócil uwag~. że sy- raz bardzo zła.
zł przedwojennych, dla Ziem go
(28,7~),
olszty1,1sk~ego, resztkami włosów i ciała ludzstemy gospodarcze USA i NieStassen odpowicdzi,a-t, że o- Odzyskanych ponad 4,8 mi- wrodawsk1ego,. poznansk~ego, kiego; bicze te, Jak stwierdza··
miec były odmienne w chwili, gólnie biorąc, spostrzeżenie jest liardów zł przedwojennych. szczecińskiego 1 r~eszowsk1ego. no„wyrabiane były seryjnie w
gdy Niemcy rozpoczęły wojnę, słuszne, ale że są pewne kraje,
Największe straty poniosła
Na terenach Ziem Od.zyska- jednet z fa bryk niemieckich.
St~llin odpowiedz~ał, że ni.e po~ ~ctóre 'fl:ie uci.erp~ały. od wojny Warszawa gdyż wynoszą one nych zostało ogółem zmszczo- Odnaleziono również opodal
dz1ela tego zdania, pomewaz i obecme znaJdUJą się w sytua- 0koło 3 ~iliardów zł, nasfęp- nych :27,5% istniejących za- bicze innego typu, tj. łańcuchy
była tylko różnica reżimu w cji nie najcięższej, np. Szwaj- nie województwo wrocław- g~ód, na terenach dawnych żelazne z dużą śrubą, obszyte
l:iSA i Niemczech, ale nie było caria i inne.
ski·e ponad 2 miliardy zł oraz ziem - 20,6%.
w skórę; śrubą uderzano po
różnicy w syst1emach gospoclar- 1 Gdy Stalin zapylał, czy na- województwo szczecińskie pogłowie nieszczęśliwą ofiarę. W
czych. Reżim jest czynnikiem leży oczekiwać kryzysu ekonoIgrobie znajdują się również
przejściowym politycznym. micznego w USA, - Stassen odczaszki dziecięce - zbrodniaSystem radziecki nazywany powiedział, że nie oczekuje terze niemieccy bowiem nie za·
Społeczeństwo
woiew.
jest totalitarnym lub dyktator- go. ·wierzy on, że uda się urewahali się męczyć te biedne,
. skiln, a ludzie radzieccy nazy- gulować kapitalizm w Stanach
śląsko-dąbrowskiego odbudowuie szkoły małe istoty. Niewielu z mieszwają system amerykiański mo- Zjedn. i ustabilizować wysoki
kańców Karolewa pozostaje
nopolistyczny:m. Gdyby obie poziom zatrudnienia, unikając
dziś przy życiu, w ciągu 3 miestrony zaczęły sobie wymyślać poważniejszego kryzysu.
W województwie śląsko - dąbrow pomieszczeń została zniszczona pod· sięcy Niemcy wymordowali
na wzajem od moonpolistów luh
Mówiąc dalej
o rnożliwo- skim po wojnie odczuwa się ogromnv czas działań wojennych.
tam 10.000 ludzi. Prace ekshutotalitarystów do współpracy ściach rynku ameryka11.skicgo brak szkół. Naletaloby rozpocząć b~1 \Y/ niektórych powiatach ludn:isc macyjne
wymagają
jeszcze
,
dowę bu:dynków nowych i jec11.ocieśby nic doszło.
slwierdził, iż USA zaspakaja me odbudowę dawnych, z.msow- rozpoczęła systemem gcspodarcz vm przekopania
kilkudziesięciu
Nie powinniśmy być sekcia- swe potrzeby w Z:akresie żyw- nych, nienadających się do użytk11. l odbudowę. Przewiduje się, że ofiary hektarów ziemi, ponieważ. dorzami - zaznaczył Stalin, gdy n ości, odzieży i obuwia, ale inicj.atywy woj/ewody śląs.ko - dąbr:i s połeczeństwa wyniosą około '.'OO m.· tychczas wydobyto tylko okolionów złotych. Ministerstwo Ziem
naród zechce zmienić system produkcja obrabiarek, samo· wsk!ClJ1o, utworzono. fundusz. odhu~t- Odzy&kaoyoh
postanowiło
również ło tysiąca zwłok. Sprawa gro'
·
I
k
t
t
wy
szkol.
\Vszystk1ci
wantwy
spo
.
~·
d ok ona t e~o. Gdy on, St alin: ~hod ow i o omo yw, pozos a- czeństwa zgodnie postanowiły opodat- zasilić fundusz odbudowy 10 milion<!· bu w Karolewie wyświetl o na
spotykał się z Rooseveltem l Je w tyle.
kc.w:ić się na ten szlachetny cd mi zł ., zaś Ministerstwo Przemysłu b~zie całkowicie w czasie
omawiał sprawy wojenne, to
\V zakończeniu rozmowy, o- Dzięki temu już w ro~u bieżącym przekazało 3 mi.liony sztuk cegieł.
przewodu sądowego w procenie wymyślali sobie, lecz dąży- baj mężowie wyrazili zadowo- prawdopo.dobnle 300 ob1eklów szk.o.Odbudowa skół w wojew. śląsko sie FOrstera, który napewno
li do porozumienia. Przyczyni- lenie z przeprow:adzonej wy·- aych stame gotowych do rozporzą~ze- dl\hrowskim ma duże znaczenie, !ldyJ
.
·
· ·
·
·
d ' · , · d
. , ma władzom szkolnym. SzczegoL11y przyczyni się do podniesienia pozio- wiele, a może najwięcej ma na
ło się to do .os1~gmęc1a zwyCJ.ę~ m~any z _ai;i 1 osw1a c~y1i, ze nacisk winno się kłaść na odbudowę mu
oświaty na tym terenie, co za tym sumieniu w związku z karo.iitwia: nad wJ.·og1em.
wiele z me1 skorzystali.
s~kół nai wsi. J!.dz.ie przewata.jąca ilość id.z.ie oświaitv w całym kiraiu. ·
·lewskim .Q...b_o~em śmi_ęr_ci,
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CHt O PSKI

ZAGADNIE NIA

GOSPODAR CZE

I . KRZEM/EN

lnstyłucje i organizacie

ODŁOGI

rolnicze
HODOWL.,\ KONI
Naczelna Organizac;a Związków HodowcóUJ
w zagospodarowaniu objąć Koni w Polsce, Toruń, ul. Klanowicza 19.
Koordynacja pra~ Związków Wojewódzkich
kilkanaście pr-0cent potrze1 reprezentacja interesów

Pomoc
~wyżka cen źyw1no~ci, a następnego marca znalazły się w nama tylko
.i
chleba, bez którego żyć nie .,szym kraju.
Hodowcow Kom
)Na inną ponlloc prL)' lik~".idacji odło- bujących pomocy na Ziemiach Odzy- zrzeszonych hodowców. '1 eren działania obszar
moźna, w dotkliwy s.posób zwraca
Rzeczpospolitej Polskiej .
uwagę na najsłabszy punkt nastej gos- go\w przeznaczp plan inwestycyjny Il'l skanych.
\V ogóle na pomoc siewną przewi<lu- . Wojewódzkie. Związ~i Hodowców Koni istnie·
p'Jdarki, a mianowicie na niedobór b. i. sumy, z kti.Yrych najważniejs 7 P. poJą we wszystkich wo1ewództwach z wyjątkiem
źywności. Znacz·enia tego nie trzeba zycje stanowią: \V ramach Minister- je się razem 1380 milionów zł., lecz gdy Białegostoku i Szczecina.
dowodzić, wszyscy są aż nadto świa- stwa Ziem Odzyskanych na ziarno się planuje w tym roku uprawę 2 i pół
Towarzystwo Hodowli Konia Arabskiego,
domi niel1ez·pieczeństw, j;i'kie z tego siewne 900 milionów zł., na pomoc w miliona ha odłogów, to na samo ziarno
Kraków, ul. Urzędnicza 48.
zagospol.darowaniu 1435 milionów zł., siewne i sadzeniaki narośnie suma ki1mogą wyniknąć.
NiedobÓlr żywności właściwie spro- na akcję osadnic.zą · zespołową i pra- kunasto miliardawa. Zainteresowani Teren działalności: obszar Rzeczpospolitej
wadza się do niedoboru zboża. Ilość cowniczą parcelacyjną 115 m.ilionów rolnicy sanu część pokryją, ale nie na- Polskiej.
zhoża zależy od wydajności ziem.i i od zł.; w raIIJ(l.ch Ministerstwa Holnictwa leży łudzić się, że pokryją 9/10 tej su- .Wydawnictwo: 11 Ho.dowca Koni" - miesięcz·
obszaru uprawy. Wydajnóść ziemi za- na tak zwa~ą Państwową akcję likwi- my. Gdyby ich było na to stać, sprawa mk - organ Naczelnej Organizacji Związku
i Towarzystwa Ho·
leży głównile od nawoien;a. Pod tym dacji odłogó\W 1880 m.ilionów ( szczegó- likwidacji odłogów już postępowałaby Hodowców Koni tv Polsce Kraków,
ul. Urzęd•
dowli Konia Arabskiego,
względem na najbliższe lata nie można towo na 300 traktorów 75 milionów zl., rnźniej.
nicza 48,
Zaplanowanie likwidacji odłogów, a
liczyć na wybitny wzrost. Straty bo- na narzędzlia i uprząż 50 milionów, na
Hodowla bydła, trzody chlewne/ I owiec.
wi~m w pogłowiu zwierzęcym, a zatem zakup 50 tys. 1011 ziarna siewnego 780 wykonanie planu to dwie różne sprai w oborniku są tak duże, że jeszcz·e milionów zł., na . robociznę ludzi i ma~ v.ry. Pierwsue w przedstawionych ma te- .Związek Hodowców Bydła Nizinnego Czarno·
szyn przy uprawne 260 tys. ha odłogów rialach wydaje się dobre, drugie nato- Białego w Gdańsku z siedzibą, w Sopocie, w
ich nie wyrówna się w 1949 .r .
\V r. 1946 średnio na 1 ha użytków 500 m.il. zł. i 600•milionów zł. na zagos- m.iast, tak jak ·się to już zarysowuje, Krakowie, w Lublinie;
Wielkopolski Związek Hodowców Bydła Nirolnych dało się mniej n.iż w 1938 r. poda•rowaruie teuenów przeznaczonych budzi zastrzeżenia. A więc n.ie wszyst- zinnego
w Poznaniu;
ok. 30 kg. azotu, kwasu fosforowego na parcelację); wr.e szcie w rama'Ch kie konie przewidziane prz'ez plan na
Sląski Związek Hodowców Bydła w Kato·
i tlenku potasu, tj. czystych i głównych Min. Odbudowy 1280 miti.onów zł. na ten rok już orzą, pieniędzy na pomoc wicach;
Pomorskie Towarzystwo Hodowców Bydła
składników chemicznych nawożenia. \V odbudowę i remonty z•agród, co też w tym roku przeznacza się mało, przyCzarno-Białego w Toruniu;
roku 1949 j~szcze będzie brakować ok. wiąże się pośr:ednio z likwidacją O(llo- szłość pod tym względem też nie jest Nizinnego
Związek Hodowców Bydła Czerwonego Pol\\')'raźnie zarysowana, do tego v.rykona- skiego
\ \. ,
gów.
5 kg. na 1 ha.
w Krakowie;
nic planu na tym odcinku należy do
'
Szybki wz:rost ilości zboża osiągnąć
Zwią z ek Hodowców Bydła (sekcja bydła:
Czy to są sulllly wystarczające? Otóż kilku ministerstw. \Vydaje się koniecz- Nizinnego, Czarno-Białego i Czerwonego Pol·
możemy, rozszerzając obszar uprawy.
\V r. 1946 m!eliśmy jeszcze wjęccj niż objaśnienia do przetlło:i:enia rządowe- ną rzeczą, by był ktoś, kto by tymj skiego w Kielcach:
Białostocki Związek Hodowców Bydła, Trzo•
trz•ccią część ornej ziemi, leżącą odło- go planu inwes:tycyjneg9 na b. r. mó- sprawami zajął sję wyłącznie i odpo- dy Chlewnej i Owiec (sekcja bydła: Nizinne•
maindziej
gdzie
ile
O
nie.
za
wiadał
siewziarno
na
zł.
miliJOnów
600
że
wią,
giem - ok. 6 milionów ha.
go Czarno-Białego i Czerwonego Polskiego) w
Plan odbudowy gospodarczej prze- ne na Ziemiach Odzyskanych zaspokoi my przierosty organizacyjne, tu wyraź Białymstoku;
Olsztyński Związek Hodowców Bydła Nizin·
widuje koniec likwidacji odłogów na mniej niż po-łowę potrzeb gospodarstw\ nie odczuwa się niedorozwój organizaCzarno-Białego, Trzody Chlewnej i Owiec
nego
,~
'.!
cyjny.
·
wiosnę 1949 r. \V r. 1947 pla:nuje się osiedlonych. ·
w Olsztynie;
Gdański Związek Hodowców Trzody Chlew·
uprawę ok. 42% odłogów, w 1948 r. -. --------------------------------nej w Sopocie;
ok. 29%, w l!J40 r. - ok. 13%. Ok.
Związek Hodowców I Producentów Trzody
Hi % odłogqw przeznacza s 'ę na zmianę
Chlewnej w Krakowie;
zal'esienie.
na
użytkowania, głównie
Związek Hodowców Trzody Chlewnej w Lu·
blinie;
Likwidacja odJogów głównie zależy
Pomidor jaKb roślina południowa niemy pożądanych wyników. Kopanie Wielkopolski Związek Hodowców Trzody
od siły pociągowej, gdyby ona była.
w Poznaniu:
nie było by odłogów. Plan przewiduje wymaga osłony od zimnych wiatrów dołów jest zbyteczne, wystarczy ziemię Cblewnet
Sląski Związek Hodowców Trzody Chlewnej
poruszonej
świeżo
\V
łopatą.
wzruszyć
inspektów
Z
wz•rost liczby koni roboczych na wsi północnych i zaichodnich.
w Katowicach;
w r. 1947 (w porównaniu z r. 19-16) sadzimy pomido:ry w grunt po 15 ma- ziemi, bez trudu wsadzimy pomido: Pomorski Związek Hodowców Trzody Chlew•
nei w Toruniu;
o 242 tysiące sztuk, w r. 1948 (w po- ja, a to z obawx przed „zimnymi ogro- r~ką.
Gdański Związek Hodowców Owiec w So•
niż
głębiej,
nieco
pomidory
Sadzimy
.
,
dnikami".
w
i
tysięcy
równaniu z r. 19-17) o 220
pocie;
ziemię
Obcisnąć
rosły w inspektach.
Związek Hodowców Owiec w Lublinie;
Sadzimy pomidory na oborniku. Ja19~9 (w po.ró;vn~niu ~. r. 1948) o 122
a nie koło łodygi. Za· Wielkopolskie Towarzystwo Hodowców Owiec
tys1~cy. fra~tmow czynnych w 194, ko dodatkowe nawożenie wskazane koło korzeni,
raz po zasadzeniu należy pomidory (pod Zarządem Komisarycznym) w Poznaniu,
:· przy~ywa 2800. sztuk, w 1948 r. 900 jest zasilanie pomic;łora nawozami
podlać wodą wystaną, by ziemia przysztucznymi, superfosfatem lub superto1 w 194U r. 1000 sztuk.
PSZCZELARSTWO I JEDWABNICTWO
legła dokładniej do korzeni.
·wskutek tego przypadlohy na naj- masyną. Dodatek fosforu wpływa na
Gdy już całkowicie się pomidory
bliższe lata do uprawy średnio na 1 ko· szybkie dojrzewanie owoców.
przyjmą dobrze jest je podlać rozcień- Centralny Związek P•zczelarski, Warszawa,
Najlepiej sadzić pomidory po de- czoną gr1ojówką, a jak krzaki podros·
ul. Pogonowskiego 11/13.
nia 7.5 ha, a na 1 traktor 80 ha na rolę.
Są to nonny do wykonania. Dla Ziem
Zr~eszeń Pszcze~ar~kich w
Stowarzyszenie
łoz
by
ziemią,
obsypać
je
należy
ną
Odzyskanych przewiduje sJę normy szczu, przed wieczorem. Po odpowied- dyg wypuściły korzenie przybyszowe. Po!sce. Ma za zadanie reprezenta.c1ę 1 obr~nę
nieco wyższe, gdyż tam .prawdopodob- nim przygotowaniu ziemi, rozciągnąć
ogołu zrzeszonych; koordynowame wszelkich
·
·
·d k
sznur i sadzić co 80 cm w każdym ra- Ka~ Y rzak przy~1ąz~ć do kołka wy-• prac pszczelarskich, or'6.?. szerzenie i poitłębia·
nie lepiej zostanie wykorzystana siła zie nie gęściej niż 60 cm., odległość na- staJącego ponad z1em1ę 100-120 cm. nie wiedzy fachowej. Działa po przez WojeTrzeba jednak pamiętać·,
pociągowa.
Na razie tyle, o dalszej pielęgnacji wódzkie. Zwi~zki. Pszczelarzy istniei.ące w~
że na Ziemie Odzyskane JJrzyr>ada 60% stępnego rzędu powinna wynosić też pomidorów
w~zystk1ch wo1.ewo.dztwach ora~ powiatowe 1
napiszemy później.
80 cm. Pomidory potrzebują dużo
. m1e1scowe Zw1ązk1 P~zczelarsk1e.
odłogów, stąd i zadania dla s:ły pocią- słońca, przy gęstym sadzeniu nie osiąg·
P•l
Wydawnictwa: Centr. Zw. Pszczelarskiego
gowej będą tam wyższe.
w Warszawie „Pasieka" - miesięcznik. Re)!io·
~-kąd ma przybyć tyle koni? Z przynalne: 11 Pasieka Pomorska" - miesięcznik, To·
ruń, ul. Klanowicza 19, „Pszczelnictwo Współ·
chówku i importu. W b. r. gospodarczesne" - miesięcmik, Poznań, Grottgera 4,
czym z importu liczy się ok. 170 tysię
„Pszczelarz Polski" - miesięcznik, Kraków,
cy, w tym ponad 100 tysięcy z L'Nł~HA,
jabłka, Plac Szczepański ~
6)
rzodkiewki,
5)
kwaszone,
i
konserw
obok
UNRRA
paczkach
W
a resztę (ponad f>O tysięcy je.;rci•· n~c
Związek Hodowców Jedwabnika w Lodzi;
Z przychówku mięsnych znajdowały się pod różny· gruszki i śliwki surowe, 7) ziemniak
nlotd'eszło) z zakupów.
Kielecki Związek Hodowców Jedwabnika w
mi postaciami witaminy. ·fymczasem u gotownne, - posiadają tak nikłą ilość Kielcach;
byłoby ok. 70 tysięcy, czyli ok. :i':~· ponas na wsi, na witaminy nie zwraca witamin, że nie zabezpieczają organiZwiązek Hodowli Jedwabnika Morwowego I
głowia kol1skiego. \V ostatnich latach
od- zmu ludzkiego. przed objawami cho- Plantatorów Morwy w Krakowie;
przed wojną przychówek wyno<>.t się w ogóle uwagi.' Ludzie na wsi
robowymi.
Dolno-Sląski Związek Jedwabnictwa Natu•
1 - 2 % pogłowia, lecz nie uleGa wąt żywiają się jednostronnie i niedosta·
· Natomiast warzywa: 1) szpinak go- ralnego w Cieplicach.
tecznie.
pliwości, że dZ'iś bardziej się dba 'J zaTrzepa stwierdzić, że wieś je za ma· towany, 2) kapusta kwaszona, 3) groch
źrebianie klaczy, ale i chyba jest więk
PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE
warzyw, a są one dla organizmu niedojrzały surowy, 4) marchew suło
sza niż przed wojną śmi'ertelność koni,
5) pomidor, zarówno gotowanv pod zarządem M·n. Rolnictwa i Reform Rolnych
bo podczas wojny armie przebrały ko- nawet potrzebniejsze od mięsa. Wa- rowa,
.
.
6) sałata, 7) cebula ..:.
surowy,
i
jak
nie lepsze i młodsze, a zostawiły stare rzywa o d kwaszają organizm, wp ł ywa- zawieraJ·A tak wielką ilość w·t
Zarząd Państwowych Nieruchomosci Ziem·
. .
1
u
k
·
t
R
r
·
p
h
k.
ze
amm,
't
prze·
dobrA
trawienie,
na
dodatnio
i chorlaki.
.
a a1cza a
J·ą
s ie w oznamu, u
nie tylko zabezpieczają organizm
't
·
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·
·
t
·
·
d
d
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b
d
Oapetyt.
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i
m9terii
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roku,
Od dziś do marca nastnpnc!!o
pa ń •
ami
maią.
rowania
mm1.s
a
?
a.nr
owo
niektóre
leczą
prze choro ami, ale
d · d
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1
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kultury
osrodkam1
.
'
stwowym1
schorzenia.
użo
aJą
posia
nyc
minera
soi
bo
być
ma
odłogów
jeśli plan likwidacji
Wyd~wmctwo:. „Prze6.ląd Rolniczy - dwu•
U dzieci występuje silny inst nkt sawykonany, lrzt:'ba przywieźć z zagrani- witamin. Brak witamin ~mniejsza od·
. tygodnik, Poznan, ul. L1belta 10.
Yk
.
kt,
cy bezmała 200 tys. koni (licząc razem porność organizmu, lub wywołuje cho·
1
mozac 1owawczy, ory 1m na azu1e
•
- d 1
·
t
· ·
ro b Y -k u d ~ieci. wys łępuJe me o.crwi- dostarczyć , organizmowi tego, czego Pańs:wowe Zaklady Ilodowli Roślin, Warszawa,
z zakupionymi, a nie na<lr>słanymi.
1
ul. Pozna1iska 3.
brakuje w codziennym pożywieniu
Konie stanowią rzecz najważn ·ejszą, stość, rzyw1ca I ma y przyros .
nasion elitarnych i no·
produkcja
i
Hodowla
mar·
jedzą
dzieci
chętnie
jak
Badania naukowe wykazały, że ta· Wiemy
lecz jeszcze nie wszystko. Trzeha tu
celem zaspokojenia za·
jeszcze uprzę~y, często narzędzi, z''..ar- kie pokarmy jak: t) chleb żytni i chew lub groch, jeśli tych witamin nir: wych odmian roślin,
potrzebowania krajowego oraz eksport na•
n~ siewne~o ~tp. Na to p~trzeba Pi.e- pszenny, 2) mięso pieczone i smażo- !znajdą we własnym ogródku idą do są- sion na zewnątrz.
p.j
mędzy. P1cnaędzy trzeba I na kome, ne 3) cukier i miód, 4) ogórki surowe I siadów.
- - - - - - - - - · Techniczna Obsfoga R ·>lniclwa - Przedsiąbior·
, _ _ _ _ _ _ _..,._..................- - - - - - - - - lecz w b>eżącym rolniczym roku gos- __
siwo Pańslwowe, łódź, ul. Kościuszki 46
W DNIU śW!ĘTA LUDOWEGO ŚLUBUJMY WIERNOśC
podarczym większość koni dostaliśmy•
Zaopatrzenie i naprawa środków mechanicz•
dam10, a resztę na kredyt - więc nan)ch dla gospodarstw rolnych.
NASZYM SZTANDAROM I WYKAŻMY PRĘżNOśC
.razie ta sprawa jest rozwiązana. W
Wydawnictwo: „Pnei.tląd Traklora1 y"
I JEDNOŚĆ NASZEGO STRONNICTWA
całej ostrości jednak stoi sprawa pie------------------miesięcznik, Łódź, ul. Kościu~zki 46~48.
niędzy na konie, które trzeba, aby do
Obecna

zwłaszcza

Sadzimy pomidory

Trochę'

o witaminach

I

Cł1ł.OP5Kl

Nr 20
T OPIOf,A

SZTANDAR

/

Kredyty dla

.chłopskich

gospodarstw

· Str. 7
W zwią~ku z klęską wymąrznięcia.
zbóż ludnośc jest przygnębiona, lecz
mimo to nie zniechęcona, gdyż wie,
że

wszystko

zło

przemija.

Swię.to pierwszomajowe było fu ob-

chodzone uroczyście, jak :również
"Wiadomo powszechnie, że sam do- 1warszawski.ego, obsługująca również w Pa11stwowym Banku Holnyrn, nie święto Konstytucji 3-go Maja. Kościoły,
chód z gospodarki rolnej '" dzisiej- ·I powiat radzymii1ski, udzieliła w 1946 tylko przez Samopomoc Chłopską, ale w tym dniu pełne były wiernych a głó
szych czasach nie poZ'wala na doknpie- · roku kredytu 2745 rolnikom na kwotę ~vprost w powiatowych Komunalnych wnie młodzieży szkolnej. W s,połeczeń
nie :inwentarz.a żywego czy martwego. 5u milionów złotych. Kredyty te zosta- Kasach Oszczędności, gdzie im. najła ·stwie polskim istnieje ogromne przywiązanie do tego śwfęta, jak.b y mit
Podobnie każde przeciętne przedsię- ły udzielone na odbudowę zrujnowa- twiej trafić do okienka.
O tym trzeba wszystkich chłopów konstytucji, która miała być odrodzebiorstwo z normalnych zarobków nie nej zagrody, na kupno konia, krowy,
zawsze jest zdolne ustawić nowe ma- prosiąt na wypas, pługa, wozu, uprzę uświadomić. Tak jak dotychczas, mo- niem narodu i państwa; a dzieło jej
szyny, zakupić w większ·ej ilości smo ży. Jednym słcrn'em są to pożyczki na gło się nawet zdawać, że chłopi nie źą zniszczone .za.stało przez wrogów naJ. K.
wiec oraz 1)oczynić inwestycje i dopie- poprawę produkcji i wzbogacenia w ~iają 'kredytów inw.estycyjno - produk- rodu polskiego.
ry,inych i nie wicie o nich wiedzą.
ro uz•yskawszy kredyt powiększa pro- ten sposób rolników.
TERENY DEPRESYJNE
dukcję i z,.yski pi-~edsiębiorstwa, a przez
f o tym trzeba pamiętać, ż~ zaci:~
Kończąc te wywody, poradzić naleNA
ZACHODZIE POLSKI ·
to pozwala łatwo spłacić zaciągnięte ży wszystkim rolnikom-chłopom, żeby gnięcie takiej pożyczki w obecnych
Na
Ziemiach
Odzyskanych posiada·
długi.
starali się usilnie o kredyty nie tylko wtu·unkach stokrotnie się opłaci.
my
znaczną ilość terenów depresyj•
Nie jes.t dziś ula nikogo tajemnicą,
nych, tj. znajdujących się p<miżej poże kredyt o charakterze inwestycyjno.Z
ziomu morza, lub wody w rzekach,
p.rodukcyjnym jest zawsze zdrowy, a
które przez tereny fe, lub obok nich
szkodliwe są i do bankructwa prowaprzepływają. Na skutek powyższego
dzą tylko pożyczki . zaciągane na przeGORĄCE SERCA DLA POWODZIAN
obszary depresyjne muszą być odwad·
życie, a tym bardzfoj na hulankę.
niane sztucznie, f.j. za pomocą prze·
Otóż mogę zatrudnić dwie dziew- pompowywania
Wojna pozostawiła po sobie osad zła
Chłop polski dotychczas nie miał
spływających z nich
czyny w moim gospodarstwie oraz wód deszczowych i śniegowych do
azczęścia do banków i kredytów. Zda- i przestępstw w duszach ludzkich. Jest
dwu chłopców: w tym jednego do wyżej położonego odbiornika (morza
wało się, że teraz, gdy na porządku to problem wielkiej miary i dużo uwakoni i prac rolnych, a drugi może lub rzeki).
dziennym słyszy się przechwałki na g! poświę.ca prasa temu zagadnieniuodbyć praktykę ogrodniczą z zatemat dbałości o chłopa, nastąpi po- ale obok zła jakże rozczulające jest,
Poza żuławami Gdańskimi i Elblą
kresu
hodowli drzewek owocowych, skimi, które zajmują obszar 100.000
gdy
człowiek
zaczyna
odzyskiwał
prawa w tej dzied~e celem odbudowy gospodarstw rolnych oraz ich pod- wiarę w człowieka i gdy spotyka się krzewów i w ogóle sadownictwa. W ha, czyli 1.000 km2 bardzo żyznych
zamian za to otrzymają całkowite gruntów, - duże połacie teren.ów deniesienia po mjnacji i ubytkach z z tym . najwi~kszym skarbem ludzutrzymanie i wynagrodzenie pienięż presyjnych znajdują się w powiatach
czasu wojny. Tak jednak nie jest, J~k kim - sercem.
ne co miesiąc. Za łaskawą pomoc w przyłączonych do województwa po·
Powódź wielką krzywdę wyrządziła
świadczą urzędowe dane, zawarte w
tej
sprawie składam staropolskie mańskiego, wzdłuż Warty, Noteci i O·
ludziom,
pozbawiła
wielu
dachu
.
nad
„Wiadomościach NaTodowego Banku
„Bóg zapłać".
głową i mienia. Całe społeczeństwo w
Polskiego" '11 ma.rea ~· r.
·
dry. Dla odwodnienia tych obsliarów
Z ludowym pozdrowieniem Niemcy wybudowali 25 stacji pomp,
Okazuje się, że na dzień. 31 stycznia miarę własnych możliwości niosło dapołożonych wiankiem na Ziemi Lubu·
b. r. stan udzielonych w Polsce kredy- ry dla pokrzywdzonych przez los. ByWroński Józef kol. Grochocice
skiej, wzdłuż brzegów W~rfy (od
tów wynosił 83.027 milionów złotych, ły to dary w formie pieniężnej czy w
p-fa Jakubowice, pow. Opa- Skwierzyny do ujścia Warty), wzdłuż
· w !której to sumie banki pa11stwowe naturze.
towski. ·
W 17 n·rze „Chłopskiego Sztandadolnej Noteci i wzdłuż Odry (od Zie·
partycypują w 7~,4%, banki spółdziel
ru" .Zamieściliśmy list, jaki przyszedł
lonogóry do ujścia Warty). O obszarze
cze 15,2%, a banki akcyjne i komtmaldo naszej redakcji z propozycją przySzanowna Redakcjo l
gruntów odwadn.ianych przez te pom„
rre 5,4%.
jęcia do domu dziewczyny i chłopca
W związku z powodzią, jaka na· pownie, w olbrzymiej większości o na·
1 owóż z kwoty 83.027 milionów zło w charakterze ..pracowników. ,
wiedziła nasz kraj, pozwalam sobie pędzie elektrycznym, najlepiej świadtych w zakresie kredytów kr6tkoterDobro rodzi dobro. Oto dziś rówt
·,
·
czy fakt, iż siła ich motorów wynosi
miinowych przemysł otrzymał 22.035 nież otrzymaliśmy podobne dwa listy.
pos awic pewną propozyqę.
ok. 4.000 kilowatów, tj. tyleż co pofrze·
milionów ( 40% ), ha·ndel 25.721 milio- Zamieszczamy je poniżej. ReflektanMogę przyj-ąć od zaraz dwóch ba dla odwodnienia' 100.000 ·ha żuław
nów ( 46% )~ rolnFctwo 3.914 milionów tów prosimy .o skomunikowanie się z
chłopców do robót gospodarskich z Gdańskich, Ebląskich i Malborskich.
(8% ), a resztę budownictwo, rzemio"" autorami tychże.
całkowitym utrzymaniem i wyna•
grodzeniem pieniężnym, chętnych rzeczywistości obszar odwadniany
sło (1%) i inne. Jeszcze większle jest
,
Szanowna Redakcjo 1
do posłirn gospodarskich. Mój s_ąsiad p-0mpami na Ziemi Lubuskiej ·jest ·wię
baga'feliiowanile rolnictwa w zakresie
Pragnąc przyjść z pomocą licznym
rówRież wziął„ by takiego chłopca, kszy niż żuławy nadmorskię. Najwi~·
kredytów ś.rednio-terminowych, któobywatelom naszego kraju, dotknię
wiek od 16 do 25 lat, jak również ksza stacja pomp w Polsce znajquje si~
rych udzielono: 12.966 milionów zło
tym kl~ską powodzi, proszę o łaska·
· b , · d
c k
· h nad Odrą w Sodowej (powiał Suletych przemysłowi· (48% ), 908 mil.io
moze yc 1 0 3o. ze am na me · chów), posiada ona moc 1.400 kilowawe skierowanie treści mego listu
nów złotych dla handlu (3% ), rolpod odpowiednim adresem do miejAndrzej tucyn, kol. Olchowiec, tów.
··
nictwu 1770 milionów złotych (7% ),
sca
przebywania
tych,
których
to
stacja
kolejowa
Krasnystaw,
'
p
-ta
Niemcy
przed ustąpieniem celowo
natomiast transportowi 9.3l7 mil. zł.
nieszczęście nawiedziło.
Żółkiewka, woj. Lubelskie.
pompownie niszczyli; tam; · gdzie nie
( 34% ), budownictwu 1.123 rnił. zł.
zdążyli zrobić tego w całości, . tak jak
( 4o/o) i innym z zupełnym pominięciem
Ż LUBELSZCZYZNY
w Warznikach, Kóstrzyniu, Uradzie i
rzemiosła 1195 mil. zł. (4% ).
.
.
. . Swiecku, to wywozili całe maszyny,
O becme. cena pszemcy w połudmo- f w najlepszym zaś wypadku ich części.
Jest rz•eczą zrozumiałą, że najwięk
Lubelszczyzna ja.k wiele innych po·
sze kredyty muszą być wydzielane łaci naszego kraju a zwłaszcza połu- W}'.Ch powiatach Lubel.szczyzny <locho·
roku 1945 i 1946 wyrernontowaprzemysłowi, że zrujnowany przez woj· dniqwa dotknięta została w r. b. kię- dz1. do 10 tys. zł., a zyta do 7000. zł. nych zostało
15 pompowni, remont i
nę transport wymaga znacznych kre- ską mrozów, które ptawie w 100°/o 2:k1logramowy bochenek chleba. zyt- cześci.owo odbudowa całkowita . dal·
dytów ·nie tylko średnio ale raczej dłu zniszczyły pszenicę, a w wielu okoli· mego PY!lowego .kosztował w p1eny- szych pompowni przewidute się w rogoterminowych. Rażą natomiast zbyt cach i żyto a ponadto w kilkudziesię- s ~y ch dmach .ma]ć~ w, Krasnymstay11e ku bieżącym.
.
wysokie kredyty dla handlu ( oczywi- ciu procentach koniczyny i rzepaki.
u
zł. Ceny z1~mmako~ dochodzą do
Jednakże wyremontowanie sfficji
. ście państwowego i spółdzielczego), a
Chłop lubelski, mimo nowego ciosu, 1300 zł„ ceny zywca wieprzowego - pomp to jeszcze nie uruchomienie .
już niewiarygodnym mogło by się wy- jaki go spotyka nie załamał rąk i nie 160-d170 zł., z~ 1 kę.
.
Przed wojną pompownie na Ziemi Lu0 czuwac się da1e .ogyomny bra.k buskiej były zasilane głównie prądem
dać, że dla rolnictwa udzi:elono tylko czekając na pomoc z zewnątrz zaorał
8% w zakresile krótkoterminowych, a i zasiał pola po zniszczonych ozimi- nawozó'Y s~tucznych, kt?re wyda wa- z elektrowni w . Frankfurcie nad Odrą,
1% w zakresie średniotenninowych nach. Wskutek wielkiego zapotrzebo- ne są głowme pod .bt.1rak1„
.
pozostałej obecnie po stronie niemiec·
wania na ziarno siewne jab-pszenicę
kredytów. . .
~harakterystyczne
Je~t,
ze
po~udmokiej, zaś teren najbardziej zalany lub
.
Razem rolnictwo w Polsce z kwoty jarą, jęczmień, owies, ceny w okresie wa lubelszczyz~a traci zupełme lasy. zagrożony zalewem jest najmniej zepszenicy dochodzi'ły do Na opał P?WY~man.e zostały lasy bu- lektryfikowany w województwie po83 miliardów i 27 milionów kredytó'v wiosennym
12 tys. zł. za kwintal, a jęczmienia do dulco~e, mektore ])1ękne. lasy, ogrom- .znańskim.
,
otrzymało 3.914 + 1.770, razem 5 rni~ooo zł. Pomimo wielkiego wysiłku ze ny ma1ąłek narodowy zmknęły zupełL
·
·
k
1
·
k
·
t
ś ·
lianlów 684 miliony złotych (ok<
rany samych rolników, wyprzeda- nie. Brak dowozu węgla powoduje w ł d epieJ ~o 0 wie 7es w c~ę ci P?·
0
7% kredytów, udzielonych przez hu1
1ania.
zakup zboża 'Żywego im7'en- d?lszym ciągu niszczenie !~asów tak, że 1 ~~~~ "~~}o~!~e t~::dł~ż JS~~ie ~!~~J:
ki. W perspektywie potrzeb rolnictwa tarza i na
wskutek tego spadku cen zyw- '\me długo lasy znać będz1e1J1y z opo·
d
I kt
·
/ ' 1 g~
i wartości banknotów suma to nie- ca, wiele ziemi pozostaje nie obsianej. wiadań i literatury.
mu1ą I?rą z e ~ drowi m w ie on? 0 1
rze,
1cznym
Je
na
{
pompowmom
zmiiernie niska. Jeśli zaś zważy się, że
wzdłuż Noteci i Warty, słaba i · star~
w kwocie tej najsilni1ęj partycypuje
!ektrownia w Gorzowie nie mogła dqsektor państwowy, cżyli pozostające w
!l farczyć prądu.
zarządzlie państwa wielkie gospodarObecnie Centralny Zarząd Energe...
stwa f olwarcz'ile (na Ziemiach Od~.y
Chłop&kie Towarzystwo Przyjaciół ltłnich. Na ten cel Chłopskie T-wo tyczny zapewnił możliwość pobierania
skanych )., potem sektor spółdzielczy,
czyli spółki parcelacyjno - osaclnibe, Dzieci organizuje w Dniu święta LuA Przyjaciół Dzieci zbiera fundusze. prądu dla odremontowanych już i nieto dla drobnego rolnika indywidualne- dowego ogólnopolską zbiórkę pienięź. Wszyscy do dzieła pomocy, chodzi o czynnych sześciu pompowni w Niewi·
ną ~od hasłem:
ratunek polskich dzieci.
cy, Koszęcinie, Gorzowie, Słońsku,
go niewiele już zostanie.
.
. ")zieci terenów zniszczonych wołaW dniu święta Ludowego dn. 25 i Okszy i Lubomierzycach z rozbudowyYł wymienionych „ Wiadomościach
ją o pomoc".
'
26 maja 1947 r. Ch. T. P. D. woła do wanej i powiększanej obecnie elekNaTodowego Banku P9lskiego" z marNa skutek wielkich zniszczeń wojen- całego społeczeństwa:
trowni w Gorzowie. Powstała również
ca b. r. podano, że z kwoty 8::W27 mi- nych tysiące chłopskich dzieci ciągle
Wszyscy na pomoc dzieciom tere· możliwość zasilenia prądem dalszych
lionów złotych kredytów Komunalnej jeszcze żyje w mokrychJ zimnych, nów zniszczonycli l
.
jt:szcze niewyremontowanych stacji
Kasy Oszczędności, które istnieją pra- ciemnych ziemiankach i bunkrach.
Nabywajcie znaczki i nalepki?
pomp
na skutek projektu Centralnego
wie w każdym powiecie, rozdzieliły Cierpią ·głód, zimno i choroby. OstałWpłacajcie ofiary na listy składko· Zarządu Energetyki postawienia
na
2,5% czyli 2 miliardy 75 milionów i 675 nia zima i niedawna powódi dokona.- we!
Ziemi Lubuskiej jeszcze w roku bieżą
tys. złotych.
I} wśród nich dalszych spustoszeń.
- Chłopskie Towarzystwo cym trzech przenośnych elektrowni
Jak wskazuje praktyka ostatnich
Bez wydatnej pomocy dzieciom tym
· Przyjaciół Dzieci
UNRRA o mocy 650 kilowatów każda.
dwóch lat, najprzystępniejszy i naj- grozi wyniszczenie. Do tego nie wolno
„
.
Niedługo wszystkie tereny depresyj·
mniej biuro kra tycznej kołowacizny do- dopu~cic. Musimy je doźywłt, odziać, Zarząd Gł?w.~y C~o~sk1ego Towarzy. ne na naszym zachodnim pograniczu,
magający się jest kredyt udzielany zapewnić pomoc lekarską, umieścić w dwa PrzYJa~10ł D~1ea: Warszawa, ul. dotychczas
podmoknięte lub zalane
przez K .K O. Dla przykładu podać prewentoriach, sanaiońach, dzieciń~
śmadeck1ch 23 m. 6
zostaną udostępnione uprawie rolni~
można, że sama tylko K. K. O. powiatu cach, pr.zedszkólach i na koloniach
KONTO PKO 1-4554
. cz~j.
'
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Wi ad o m·o ś ci

rozdziela marmeladę, czekoladę, sło
dycze, a przede wszystkim potrzebne
lekarstwa.
Akcja amnestyjna w krajti
Kierownik Misji Szwedzkiej w
trwała od 25 lutego do 25 Szczytnie Sjoberg czuwa .na<l rrz::•
kwietnia b: r. Przed komisja- biegiem akcji.
mi amnestyjnymi ujawnilo się
Ludność woje w. olsztyńskie!! J winogółem około 55.000 osób. W oa dłµgo zachować · w pam:ę~i trotym 22.887 osób to członko skliwą opiekę Szwedów.
wie WiN'u i j~mu pokrewnych JEDYNY W EUROPIE REZERW AT
4.892 członków
organizacji,
żUBRóW I TARPANóN"
NSZ i pokrewnych organizace.nnym po-d względem
Bardzo
cji, 5.937 osób współpracują przyrodniczo - naukowym i gospodarcych z organizacjami podziem- czym obiektem jest Puszcza Biało
nymi, 3.104 osoby przechowu- wieska. Cały obszar Puszczy Biało
wieskiej wr-az z puszczami do niej
jące broń, 8.432 członków ba.n<l przyległymi: Swisłowską, Szereszewdezerle,rów, ską i lacką wynosi 1430 km. kw.;
7.448
leśnych,
2.661 przestępców pospolitych długość jej wynosi 50 km., szerokość
40 km. 87 proc. powierzchni Puszczy
i inni.
jest drzewami, reszta to
porośnięty
Ujawnieni złoż>·li 14.151 jed- bagna, łąki i wody.
·
nostek broni, w tym 10 dziaW środku puszczy znajduje się osałek, 12 moźdz'ierzy, 72 ckm, da Białowieża. Cała ta polana Biało
832 rl~m, 2752 automaty, 2740 wieska i 40 proc. puszczy należą do
karabinów, Polski. reszta do Z. S. R. R. W Biapistoletów, 683!'1
łowieży mieszczą się: Zarząd Biało
894 sztuki innej broni oraz wieskiego Parku Narodowego, Od1367 granatów i duże ilości dział Instytu:u Badawczego Lasów
Laboratorium BioloPaństwowych,
amunicji.
giczne, Stacja Meteorologiczna, MuSZWEDZ. zeum Białowieskie.
M~SJI
DZIALALNOść
W północnej części polany Białoy· SKlM
T
OLS
wieskiej założono w roku 1921 Park
·
N
KIEJ W WOJ.

WYNIK AMNESTII

z

20
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MORD W SERNIKACH

EKSHUMACJA ZWLOK POLAKóW
POMORDOWANYCH NA ZAMKU
W LUBLINIE

Zdawałoby się, że wszyscY,
organizacji podczłonkowie
· b l' k
·
h
·
Y I S orzy•
Winlll
ziemnyc
stać z dobrodziejstwa amnestii. Rzeczywiście w ciągu dwu
miesięcy społeczeństwo nasze
powiększyło się 0 kilkadziesiąt tysiPCY obywateli. Na co

Od zakońcenia wojny minęło JUŻ
sporo czasu, a jeszcze do dziś znajJujemy co raz to nowe dowody zbrodniczego postęp-0wania Niemców. 0statnio w Lublinie Wojewódzki Komi.
zwiedzających.
let Opieki nad Grobami wraz z P 1sikim Czerwonym Krzyżem przyi.tąpt
TERMINARZ
'<
do ekshumacji zwłok ofiar hitleno11SPótDZIELCZYCH ZGROMA- skiego terroru pomordowanych w.P_i.- jeszcze liczą ci, którzy mimo
niów na Zamku w Lublinie, znanego wszystko pozostali w podzieDZEN'· ODDZIAtOWYCH
podczas okupacji jako jedno z nlJ· miu, trudno określić. Jasne jest
Uzupełniając terminarz od· straszniejsz·ych miejsc bźni w ,,Geoe. to, że nie chcą oni stanl'\Ć do
"'
działowych zgromadzeń spół - ral~nej Gubernii. Nawet dziś wygląd
wyd0bytych zwłok mówi w jak be- pracy wraz z całym Naro18
nr.
w
dzielni, podany
stialski s.posób Niemcy obeszli si·~ z dem Polskim i z ukrycia kon„Chłopskiego Sztandaru", powięźniami. Większość pomordowa- tynuują swą akcję. Pierwszego
dajemy daty zebrań w okrę nych pozakładane ma opaski i powq. maja b.r. WiN-owska banda
gach rzeszowskim i szczeciń ztone sznurkami i drutem ręce. O tym, Uskoka dokonała w Sernikach
że nieszczęśliwe ofiary wpadły w rę·
skim:
c;i Niemców w na;pierwszym o'kr<'s:e pow. Lubartów zabójstwa na
R:,,Jz6w
okupacji świadczą znajdujące się w 7-miu ZWM-owcach od 16 do
Gorlice - Mielec 18.5 kieszeniach banknoty i rulon'Y pieo:„- 27 lat, powracających z uroKrosno - Jasło 1.6 dzy Banku Polskiego sprzed 1939 re· czystości świątecznych. Zbrodd
·1
· t
t
·
Przeworsk - Dębica 5.6 ku. Prace w rozpoznawaniu zwłok u•
OWO·
łatwiają znalezione przy pomordowa- ma a JeS naJ epszym
Jarosław - Sanok 86
· nych listy i za.phski. Niektóre spośrf>d dem zatwardziałej nienawiści
Łańcut - Nisko 15 6 papierów zachowały się doskonale, do obecnego ustroju państwa
·
Przemyśl - Brzozów 22.6 między innymi list z 29.4.1940 r. z Lu- polskiego. I mordercom naleKolbuszowa - Rzeszów
29.6 bacze~va P.o<l ~wowem . ~d.resowar,y ży się najsurowsze pot~pienie
ł "
do M1k?i"a1a Bielaka, ~1ęzn1a Zamk_u 'za bratobójczy czyn od
Szs:,cin
ca e
p 1 k"
d
N
Lubelskiego. Już w ubiegłym tygou- I
Bytów o s 1ego.
aro u
1.6 niu przewiezicoo zwłoki 233 osób o- go
Dębno 15.6 :waczone metalowymi tabliczkami z
PLONĄ LASY
15.6 cyfrą i zna•k•iem PCK do wspólnej mo.
Nowogard 15 6 giły przy ul. Unickiej. Szereg osób z
Kamień pow'f.cie Krosno w Bo22.6 poza Lublina przybywa do Komite'.u
Swinouujście ' j Opieki nad Grob::mi celem podan'a hrowicach koło Zielonej Góry
22 6 szczegółów rozpo~nawczych
Choszczno osób, pożar ohjął 600 ha Jasn. Ogień
Gryfin 22.6 które w tym czasie zoslały rozstrzeobjął stare drzewostany świer
22.6 lłne na Zamku w Lublinie.
Człuchów kowe; palił się również torf do
głębokości 1 metra. Pożary
równie g'l'oźne miały miejsce i
w innych okolicach; w drugi~j
polowie kwietnia spłoni:;-ło już
2000 ha drzewostanu.
py, sosny do 42 , rn, Nie usuwa się
tam wiatrołomów ani wywrotów. Puszcza Białowieska jest jedynym w Europie rezerwatem źubrów i tarpanów,
dostępnym o każdej porze roku dla

I

vV

Jak już wspominaliśmy w je.1· ym z kNarodowy, 0 powierzchni 4.600 ha, jao rezerwat naukowo - przyrodniczy.
.
numerów na teren wo;e- p race badawcze naukowe prowadzi
oprzednich
P
wództwa olfztyńfkiego przybv' ru- oddział Instytutu Ba'dawcze"o.
s
chomv ambul?ns przeciw WP.n~rycznv
Dawne bol(aclwo całej Puszczy BiaSzwedzkiego Czerwonego Krzy7.a. W
zwiedopiero
się
poznaje
łowieskiej
Szw„dom
ę~n
:
dz
ubiegłym tygodniu
nastąpil jeszcze jed~n wahy f~l:t, a dzając "Ę>ark Narodowy, ponieważ ona
mianowicie otwarcie prewent< ri t• m sama z czasem zatraca swój charakprzeciwgruźl:czego Mis;i Szw?rlzkiei ter. Park Narodowy cechuje różna·
w Szczecinie. Prewentor'um z ; r:!-ni. rodność itatunków odmian drzew i inzowar.e jest przy miejscowym <z pila. nych roślin. Swierki tam rosnace dol u z tym, że i est kompletnie od•epa- chodzą do wysokości 52 m„ dęby, Ji.
rowane z oddzielną kuchnią, obsługą
1 administracją.
W prewentorium tym rna;d1·~ popaństw
Pożyczka
mieszczenie 35 d~ieci vgrci;;r.yc't
gruźlicą lub ni'edorozwiniętych fizyPaństwa europe;.sk1e, które na;w · ~ dnie czynniki rządowe St. Zjednoczocmie. Czas pobytu w prewe'1~Grium
określony jest aa dwa ;niesiącc. [11i2- cej ucierpiały ws!;utek działań v•J- nych.
jcnnych, których przemysł mniei •ub
c: zostaną tam odżywtcne i 1·b· ane.
Ostatnio, mimo iż komis;a dla spraw
Misia Szwedzka w pow. s~ ;?ytno więcej został rozg.rab" ony i zniszctc· za!lramcznych Senatu powzięła jedno.
d
zie. r.7 przez oku pan ta hit.lerowskieg J, z myślną uchwałę w sprawie przeznazorj!anizowała akcję dożywi a ni .i
ci do 15 lat. Na terenie powiatL1 czynnych jest 8 kuchni, z tego 3 w <Jmym o!brzymim wysilk' em, przy poro J~Y c;;enia 35-0 milionów dolarów na pJ·
m1eśĆie, kuchnie te stanowią równ"eż ~in!ma·nY.ch ~r~dk.ów _stojącyc~ do :~h moc dla Włoch, Węgier, Polski, A:1st.rii, Grecji i Chm. Izba Reprezenla\1punkty rozdzielcze, w których pcbie- c.ys~ozyc;!, dzw.1ga1ą ~1ę z gruzow ..
N,ie post~daiąc walut zagran·~z tów wypowiedziała się za zmniejszerane są ohiady do p'.lszcze~ć;nych
kuchni w1ejs•kich. W chwili oJ:-c,onej I'.) c.1, __za klore !;>yly by z~olne spn>- niem tej pomocy do 200 mil. dolaró;o1
Wy•sun1ęto również szereg warua·
100 wsi korzysta z obiadów w Mi:ji j wadzie. z zagrantc_Y odp.o'."1edn!e n:7szyny 1 ur~ądzent~, 01eiednokrc1:11.e kć:w, o·d których uza1ei.niona będ7-:e
Szwedzkiej.
W powiecie Pisz czynne są równie}: zwra~ały _si~ do Jedyne.go . obume pcmoc amerykańska. Na specjalną u2 kuchnie, z których korzysta 3 1ysią. bz.nk1era s.w1atowego'. Ja~1m i est U.SA, wagę za~iugują wnioski, przewjduią
w sprawie udztelen;a 1m odpow1ed- c~, że 94% funduszów przeznacoaych
CE. dzieci.
Obiad w takiej kuchni slanow· pół I ntej pożyczki, b_Y przez uruchomie.11e na pomoc, mają by· zużyte na zakuµv
htra pożywnej zupy. Poza akc"ą sta- I p1zemysłu rodz:mego, mogły zap~w w St. Zjednoczooych.
Należy podkreślić jeszcze, że uchh:go dożywiania M"sja Szwedz~-1 roz-1 nić swoim obywatelom min.mum egl'y.
wala lz,by Reprezentantów w sprawie
clzieliła w okresie Boż<'l!o Naro1lzenia stencji.
Sprawa pilnych i koniecznych poi:y- przeznaczenia 200 mil. dolarów na
<iużą ilość odzieży i obuwia.
W każde1tj kuchni jest jedna s'ostra , czek, była mejednokrotnie rozp'.1!r•··. pomoc pounrrowską, nie jest je~zrz <'
s1wedzka, która odwiedza chorych, 1W<.'1a i przyobiecana przez odpnw e- ostateczna. W obecnej chwili sprawa

·j

CZYTAJCIE i PRENUMERUJCIE
„CHŁOPSKI SZTANDAR"
zniszczonych przez

dla

wojnę

ta jest jeszcze daleka od realizacji.
Pi ojekt pożyczki musi przejść przez
Senat, a następnie jeszcze raz przez
Izbę R,epre2entantów i jej komisję bud_
żelową. W wypadku, gdyby doszło do
róż.:iicy zdań między Senatem a hb'!\.
wówcza-s nastąpią rokowania między
przedslawi.cielami. obu izb. Gdyb-y r•)·
kowania le ni.e zakończyły się po•ozumieniem, sprawa znajdzie się p...nownie na poorządku dziennym Izb}
Re.prezentantów, gdzie za.pewnie ostateczna uchwała.
Dziwi nas nieco stanowisko Izby
Reprezentantów, zmniejszającej suIY·ę
pt zewidzianej pożyczki „tylko" o cale
150 milionów, jako też przedłużan;e
powyższym wypadku
jej realiza.cjL
":'YP~da nam tylko .za~foso~ać m.etotlę
cier~ iweg~ ~zę~ama 1, pocie~za~!a . '.ę
puw1edzentem, ze moze wreszcie „sy.
ty zrozumie głodnego".

0

w

I

'Viemy, jak ogromn~ znaczenie ma dla nas las, ze wzglę
dów gospodarczych. Jest on
również ochroną przeciw klę
skom żywiołowym, jak powódź. Las wresźcie daje odpoczynek na świeżym, zdrowym
r.owietrzu. 'Vobec szerzących
się w Polsce pożarów, ministersiwo Leśnictwa zwróciło się
do Sl1olcczeńs\.wa z apelem o
współpracę w walce z poza-rami lasów, będących naszym bonaszego
ozdobą
g~rctwem i

kraju.
· ~-~· ·

ODPOWIEDZI REDAKCJI
•

P.Małkowsk1

•

Szczepan, Kwil·
. no, p-ta Radziejów, pow. Nie·
szawa. Sprawą poszukiwania
rodzin lub zaginionych zajmu·
K
· p 1 k" C
·
Je

się

o s 1

zerwany

rzyz

(P. C. K.) Warszawa, ul. Piusa

~~~!'!"!"!'!!'!"!"!'!!'!"!"!'!!'!"!"!'!!'!"!"!'!~~~~~~~~~~!!~~!'!"!"!'!~~~!'!"!"!'!~!'!"!"!'!~~~~~~!'!"!"!'!~~~~!'!"!"!!!'!"!"!'!~!'!"!"!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!"!'!!'!"!"!'!~~Nr 24126, należy się tam zwró·
cić w pana sprawie.

P. Franciszek Mazurek,
Riala Podlaska. W skutek

MIGAWKI z TYGODNIA
BUNT POLSKICH PRZESIEDLEŃCÓW. W
poL~lkim obozie dla przesiedlieńców w Bawarii,

wybuchł bunt, spowodowany złym tra-ktowa·
niem przez władze. Wysie:lleńcy zerwali poamerykań.
wiewającą nad obozem chorągiew
ską i wywiesili czarną flagę. Policja amerykań
ska użyła przy tłumieniu rozruchów bomb łza
w i ących i broni.
NOWA POŻYCZKA PAŃSTWOWA W ZS!lR.
W Związk1.1. Radzieckim ogloszo.na zos' ała naw~
ppźyc~ka państwowa, przezraczona na odbudowę kra:u w wysokości 20 m' liardów rubli
KONFERENCJA WOJSKOWA W W. BRY.
TANU. W dniu 5 maja br. rozpoczęła się p.1d
przewodnictwem szefa imperialnego sztabu '1i:!rieralnego lorda Montgomery konferencj:i WOJ·
skow~. Obrady są otoczone ścisłą tajemnicą
B. MARSZALEK KESSELRING SKAZAN ~
NA śMIERć. Były głównodowodzący woj,k
niemieckich we- Włoszech, marsz . K2sselring,
uznany został przez brytyjski sąd wojskowy w
Wenecji za winnego popełnien·a zb··od 1i wojennych. Na tej podstawie sąd skazał Kesse!.r:n.
ga n3. śmierć przez rozstrzela 1ie.
EGIPSKA MISJA WOJSKOWA W AMERYCE. Do St. Zjednoc10nych przybyli przed•
stawiciele armii lądowej i lotnictwa eg:,-.slriego
z szefem sztabu generałem Atalia na cze.le R.npoczęli oni rozmowy w sprawie pomocy amery.
0

~w.ł~"';'ta'

Naczelny

Korniłel

Wykonaw1;zy

kańskiej dla zmodernizowania armii egipskiei.
Rezultatem rozmów . jest, że St. Zjednocze>ne
zgodziły się na udz"al w obronie kanału Suez-

kiego oraz mają wysłać rzeczoznawców wojskowych i udzielić pożyczki w wysokości 10')
milionów dol. amerykańskich .
ODNALEZIENIE LISTY CZLONKóW PARTII HITLEROWSKIEJ. W Bawar·i z 1alezi'>n·J
kartotekę, obe'mującą ponad 20 milionów :iazwisk członków partii h;tlerows'kiej. Wła<:lze
alianckie twierdzą, że ~ą w posiadaniu sp:<u
wszystkich osób, które były członkami pad!!,
lub klóre zabiegały o przynileż,ość do part.i.
Równocześnie kartoteka, obejmuje wykaz ws:r.v_
stkich członków SS i SA.
NOWY WYNALAZEK W DZIEDZINIE TELEWIZJI. Inży•1ierowie ZSRR wynaleźli nowy
typ aparatu telewizyjnego. Za pomocą jednego
a para tu moźn1 transmitować równoczeso e
dżwięk i obrazy.
WLOCHY PROSZĄ O PRZYJĘCIE DO ONZ.
Rząd włoski skierował pismo do sekretana ~e
r.eralnego ONZ, Trygve Lie, prosząc o przyję~ie
Włoch do organizacji Nar. Zjednoczonych.
AMERYKA~SKIE DOSTAWY DLA PERSJI
'W najbhż~zym czasie n .s' ąpi prJdpi•anie tt 1dadu między St. z;ednoczonymi a Persją, m 'Cą
którego rząd amhykański de>starczy Persj; bru_
ni i materiału wojskowego na sumę 30 milionów
0

?rnnumcra la zbiorowa (od 3-ch e~zemplHzy wzwyt aa jeden adres) po zł 15 -

Składano w drukarni Chłopskiej Spółdzielni Wydawniczej -

me·
wyraźnego adresu odpowiadamy Panu na tym miejscu. W
sprawie kursów spółdzielczych
rndzimy skomunikować się ze
„Społem", Warszawa, Graży·
ny 13, które prowadzą korespondencyjne kursy. Jeśli chodzi o kursy korespondencyjne
w zakresie gimnazjalnym rodzimy skomunikować się z
„Wiciami" Warszawa, Złota 7
m. 16. Polecamy Panu broszury z „Biblioteki Ruchu Ludo·
wego - Chłopska Spółdzielnia
Wydawnicze.", Warszawa, Al.
Jerozoymskie 119, lub jeśli cho·
dzi o zagadnienia społeczno
polityczne należy się zwrócić
do wyd. prof. . Bujaka „Wieś i
Państwo" Kraków, ul. Jana ll.
Z działu ogólnego mógł by Pan
otrzymać trochę wykładów z
I kobiece.i Uczelni Koresponden' cyjnej, Wydział Kobiecy przy
PSL Warszawa, Al. Jerozolimskie 85, pokój 504.
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Narze 1r1y Redal<tor: Jeny Świrski

Jerozolimskie 85 m 4, czynna w dnie powszednie od godz 9 do godz. 14

Administracja: Warsz, Al. Jerozolimskie 119.
B-31437

adresowanych do przedstawicieli radzieckió
· w ONZ oraz do radzieckiego konsulatu generaL
nego w Waszyngtonie, zaginęło w porcie 11owa_
jc.rskim. Wszelkie poszukiwania b1i;:ażu, nie d:i1}' rezultatów.
TRZESIENIE ZIEMI WE WLOSZECH. Wło
ska agenc.ia donosi o trzęsieniu ziemi w poł•udniowych Włoszech i na Sycy Iii. Trzęsienie
ziemi pociągnęło za sobą duże szkody material.ne i ofiary w ludziach.
WYKRYCIE FABRYKI ZBROJENIOWEJ W
JAPONII. Na wschodnim wyib'!'zeźu głównej
wyspy ja!'ońskiej Hondo, wykryto potężnie
rozbudowane v; ;~.h;emnych bunkrach zakła
dy zbroier>cnwe.
ANGLII. Mini•ter skarhu
ZADLUżENIE
Dalton stwierdził, że naj:więkrzym wierzycielem
Anglii są Indie, którym Anglia ie t wi.1na 1
n:il. 200 milionów funtów szterlir;(ów. Egiptowi 440 milionów, Iranowi - 250 mil. i Austr:ilii
170 milionów.
USA RATYFIKUJĄ TRAKTATY POKOJO.
WE. Ameryka1\slp senacka komis;a spraw ZJgranicznych rat yfikowala jedno·głośnie trakl-t' y
pokojowe z Węgrami, Rumunią, Bułgarią i Wło
chanii.

f'otskiego Stroonicf·,n Ludowego.

Redakcja \X-arszawa, Al
Prenumerata miesi';"czna wyno~i 20 zł

obe)lną: lekkie czołgi, samobroń małokalibrową.
ZAGINIĘCIE BAGAŻU DYi'LOMATYCZ~ E .
GO. Agencja TASS komun~kuje, że 6 paczl'k

dolarów. Dostawy
lotv myśliwskie i

P:ła

Fedakcja rękopisów nie zwraca.

miesięcznie. Cen:-;;J;dyńczego -n~meru

Opłatę za preaumeratę należy \\oi:łacać os koC'!<>

Al. Jerozolimskie 119.
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Tloczooo w drukarni 11 Czytełoik", Marszałkowska l'5.

