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Wawrzyn nieśmiertelności

,

Na szlakach dziejów ludzkości znaczq
się płomiennymi zgłoskami imiona tych
1Vszystkich, którzy całe swe ż.vcie poświę
rili służbie idei postenu, dobra, sprowieilliwości.
Mi1'aly czasy, przemi1'ali ludzie, %mie-

.A MIAST

W ostatnim c~asie 7. powodu podroże- I docznie wie§ z przelotnych wycieczek
n1a lo~arów pie;ws~ej polrz~by na ryn· a może tylko z teatru - piszą. że na
rze·
hł
. d b b t .
.
ku kra1owym, da1ą się .słyszec głosy, szukające winnych lego zjawiska .. Między wsi. ~anu!e . O ro '! .' ze. c OJ? w P .
riialy si:i systemy i 1z.,,d-y. lee~, zawsze
innymi ciężkie ataki zostały ~kierowane waza7ące1 w1ększosc1 ob1ada się bez zai1ttniala wielka idea. narodzona z t~sknoi;irzeciwko czynnikowi uk~yw~jącemu zbo- j cinych ograniczeń, że płaci bardzo niski~
t.y serc i dusz ludzkich, idea równości ł
ze, a _tym samym na<hmerme bogi:cące- podatki, względnie ich wcale nie płaci,
braterstwa, piokna i dobra, godności i
.... _
k
•
ń
.
bk'
mu się ze szkodą. dla spo!eczenstwa . . t
"
ze 1es ~o 1e1!11 ma 6 azynu1~. w .om,,
i państwa.
sprawiedliwości w stosunlrach człowieka
Na powyższy lemat ciekawą polemikę rze zboze zamiast dostarczyc ie miastu,
z człowiekiem.
prasową„ pod_ejmuje poznańsk": „P~Is_ka a wykupuje wszystko koło siebie, co
Służymy zawsze tej idei. Obcym jest
L~d.o~a ; ~rgan P~L z 29 ~?Ja, zbiiaiąc mu jest potrzebne i niepotrzebne.
nam bezmyślny. śle1•)', uleglo·nie•wlni·
· ··
1 k' ·
lk
mesctSłosct naoadow na ro1mka w artyprasy ~Ie. opo s IP;J wynnemc na:
kule „Wieś a Miasto", z które.go podaie· .
czv "/;ult dla 1wdzów, bowiem .,cza.w i luteży szczegolme stanowisko wobec wsi
my wyjątki.
d;ie przemijają. a wiecznym ji>st lud i je,.Głosu Wielkopolskiego".
go sprawa".
W śla~ za ~ypowi~dzi~ ,o c~łopach z I Dzien~i~ ~en w numerze z _dni~ 21_.5.
Lecz czlowie!.· .. nie.zlomny bojoumilL ży·
~y~h prawd, ~1.1e 7est tyllro . zwyk!yn:i. mowy mm. Mi~c.a po1aw1a1ą s1~ w pra- I br. „zam1esc_1ł artykuł p~. „WI~ś 1 m1~.
smiertelnsm. i'lrn 1rszystek 11nuera. Z)"Jel sie peperowskie) artykuły, skierowane sto , w ktorym ryzykure m. m. tak:e
on w pamięci na.stępnych polmleń jako przeciw części w.si, lub malujące w ró- I twierdzenia:
„Dzięki wysokim ceno mproduk1~ido~Y: P!'zyklatl, ja~w sym?ol . wi;~znie żowych kolorach ,,dobro~yt chłopa" a j'
Łów rolnynych zarobki wsi są znacz.
.
w czarnych - niedolę miast. .
zywe1. zdez: '!ostępu i spraw1e.dl1~vo~c.1.
ne jej udział natom:ast w ciężarach
Autorzy tych artykułów, zna1ący wi- 1
Staje on się, przez swą za zycin wierną
'
służbę tej idei, wcieleniem jej.
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·
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Jest on, przez przykłady swego codziennego życia, iczorcem dla inn:rch, drogo1vskazem. wskazującym rrościniec, po lrtó·
rym nalezy !.:roczyć, aby człowiek człowie·
kawi nie był wilkiem., a stal się jego wierr1.ym•.drulrem.
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Lu~~ow:rm , nie

,,ko znpisalo się
nymi zgloslrarni.

jedno nazwiplomien-

wlu~11ic t(Jkimi

Wymawiając 1wzu:isko WINCENTEGO
WITOSA, MACIE/ 4. RATAJA kojarzymy

I

Zawiązany po śmierci ś. p. Wincentego Wiz nimi ealy ogrom wallri. trudów, wysil- tosa Główny Kom1iet Uczc,;1mia Jego Pamięci
ków r!i.as chl~pskich, dobij~jąc~ch, ~ię o odbył onegdaj w Warszawie plenarne posiedze·
godnosc czlow1eczq, o sprawredliwosc dlu nie pod pr.zewodnictwem prezesa Komitetu b.
siebie i dla wszystkich ludzi milujqcych I .ministra dr Wt. Kiernika przy udziale wice;re·
wsów Komitetu: Stanisława Mikołajczyka i Sta.
.
fe s~me _ideałY_.
Nic tttęc dzzu:nego, z~ nazwislw_ te uro· nisława Osieckiego, o.raz skarbnika ·posła Bryji.
K t
d
b
· 1· d · ł·
· l
sły i utożsamilv.; sie, z ideq Polsfu. Ludo· w ze b ranm
ym wz, ę 1 u z1a . am asa or o
Komitetu,
ozłonkowie
warszawscy
Rzymu,
\z
.
.
tvcj.
„,_.
k · k k
· · I ·
d
Wi1trenty· Witos -- to nie tylko zywy
o.raz
e iego
prze staw1c1e
o-sw1aty
L d se cp I ra ows.iu.ei,_
"
w·
r.złowielc, chłop z Wierzclwslawic, a.le to d 1
ru;tytutu
owego
u
i
1ci
"
egat
e
1!zlowiek-idea, ale to człowiek-olbrzym, 1· K lt
u ury.
. h ł
.
Na wstępie prezes Kiermk złożył sprawoktóry całym swym życzem wiernie s tży
ludowi i sprawie jego, narodowi i Polsce
i stał sio t•iiecznie żywym symbolem walki zdanie z prac Prezydium Komitetu i poinformozostały 23 projek·
6
'
wallri o to, aby w dniu wał zebranych, że zńłoszone
ze złem'<i /rrzywdą,
\Vi'.o6a, z któ·
Wincentego
pamięci
uczczenia
ty
codziennym urzeczywistniane były ideały
rych, jako najaktualniejszy, wysuwa się na eizoczłowieczeństwa.
Maciej Rataj _ to nie tyllw syn chło- Io budowa domu Uniwer.sytetu Ludoweg.o im.
pa ze wsi Chłopy, le<:z wiecznie żywy Witosa w Wierzc!tosławicach opodal m1ejsca
wzór niezłomnego trybuna sprawy chłop- wiecznego s.poczynku Prezesa Wittou . Prócz
slciej, niezłomnego szermierza w walce 0 tego or~ania:uje się w Krakowie Muz.cam pa·
miątek po ś. p. Witosie, które zostanie ctwar·
wolność i demokrację.
I wśród tych prób ogninwych pr::;yświe- te w Domu Ludowym „Wis'1a", oraz wydaw·
cać nam będą imiona ucieleśnionych dąż· nicwo wyboru Jego pism i broszury z opisem
ności chłopóu:: Wincentego Witosa i Ma· pognebu.
Prezes Mikołajczyk podał do wiadomości, że
cieja Rataja.
· w W1elkopolsce dwa Uniwerl>ytety Ludowe: w
· k me
. tyc h nazwis
.
I żadne pomniejszanie
· one Bożęciczkach i Borówku wzięły sobie Wiricen·
· b owiem
wry zy się
przyda się na me,
}
ł
h
w serca żyjącyc i przyszyci po k o l en, tego Witosa za patrona, a w Pozuaniu są już
h l k
chłopskich, w serca zu dzi i'd ącyc sz a a· gotowe plany budowy Domu Ludowego im. W1·
·
·
ł
S
mi postępu. ta y się żywymi pomm'k ami tosa.
lk
0d
l W Rakszawie (pow. łan· cucki) - wedle ini symb, o_la.mi wa i o. P. . stawow_e. prawa
ł
wolnosci obywate l s k ie1 1 go noscz cz O· formac 1·1· b. posła Burdy - rozpoczęto zwózkę
materiału na loopi~c Witosa w miejscu,I na któwieczej.
J
Te żywe ponmiki ludzi-idei: Wincente·
rym odbył się przed wojną obchód 25- ecia ego Witosa i Macieja Rataja wieńczy za- go pracy parlamentarnej. Na szczycie kopca
w·1·
szczytny wawrzyn nieśmiertelności, wa·
staaie pomnik z popiersiem Wincentego
wrzyn włożony wiecznie żywą i d eą wo ln,o·.
.
. . .
. .
.
ści i równości, prawdy i do bra. go dnos.cz tosa.
Na zebramu mow1on~ t ez i o .1 nnych proiek .
i sprnutiedliwości, którym t'a l e swe życie.
wsz"'sthie swe w~ · ciłki oddali na• o/'1nrn1{ ! tac h, kt"ore b ę d ą. st opniowo :eali zowane-~z e ·
Id e w.szy1stik 1m Je dna'k K om1tet tr o.•zezy się o
J
.służ b ę.
l bezinteresowna

I

a ·

I

pam1·ęc1·

,.71•1·osa. '
"'

doprowadzenie jeszcze w tym roku pod dach
gmachu Uniwersytetu Ludowego w Wiernchosławicach. Zawiązała się lam już specjalna
spółdz-ielnia, która tę robotę poprowadzi. Kamień węgielny zo~tał poświęcony. Cegła i cemenl są ji.Iż l!la miejscu. Plany poszły do zatwierdzen1a i powinny niebawem już wrócić
·I
.
· b
D k'
o terowania udową będzie zaangafowamy
osobny fachowiec. Na jesień mury muszą sta·
S
r..ąć. . zczego.·ł.owych informacji o tych przyg 0 •
towan1ach uctz1elał sąsiad i przyjaciel Witosa,
preze.s Wojewódzkego Komitetu Budowy p. W.,
w·t
1 e-k 1· pos eł L eś.
Sprawozdanie Sekcji Warszawskiej złożył
·•'poseł Osiecki · Ponadt 0 zab"iera I1 &ńJ os w d Y"'"'u·
R
"")
w·
[
Dusz
s1·i pp · Bońusławski
6
usro
" ici · a
•
·
LIOiK) - poseł Wójcik i red. Dunin-Wąsowicz.
Skarbnik poseł Bryja p11zedłożył sprawozdanie kasowe, z 'którego wynika, że budowa domu
w Wierzchosławicach wymagać będzie znacz·
nych sum i dlatego komitet czyni starania o ze·
~ranie odp°:viednie_go .funduszu drogą _składek
1 rozsprzedazy spec1alnie wydanych ceg1ełek po
500 i 1000 zł. Będzie też wystosowany apel d>0
r~aków za graoicą, aby dołożyli się do tego

I

dzieła.

Komitet Uczczenia Pamięci Wincentego Witosa dał inicjatywę do uroczystych akademii,
zorganizowanych w rocznicę Jego zgonu w ca·
łym lcraju.
Opracowwo też statut Towar>zystwa, które
by przejęło akcje Komitetu, przewidywane na
dłuŻlszy czas, aby móc wyczerpać i omówić
wszystkie zgfo~zone projekty. Projekt statutu
przekazano do rozpatrzenia Komisi·i, w skład
której weszli pp. Bogusławski, Dusza i poseł
Wójcik.
Komitet .iest pewny, że akcja jego spotka się
z gorącym poparciem nie tylko wisi, ale i sze·
uzna·
rokic!t warstw społeczeństwa pofr.kieńo,
&
Chłopa
Wielkień-0
i·ących wiekopomne zasfońi
6
6
i Wielkiego Polak•.
n

ponoszonych na rzecz parlstw-a sto•
sunkowo niewielki. Pod-a.tek grunto.
wy aczkolwiek podwyższony jest
proporcjonalnie niższy od podatku,
który płaci miasto. Chłop korzysta·
jący z koniunktury gospodarczej i
osiągający duże zyski, nawet w tym
małym zakresie nie wywiązuje się
ze swych obowiązków wobec pań·
st wa.
Mimo trudności aprowizacyjnycll
- spożycie na wsi jest duże i niereglamentowane. Nadszedł czas, aby;
uległo ono sprawiedliwemu ograni„
czeniu. Sporo zboża bywa zużytko
wane obecnie jako karma dla trzo•
dy chlewnej"

Kto

płaci większe

podatki?

Zarzut, że chłop nie płaci podatku,
nie podlega dyskusji, bo jest wyssany z
palca i krzywdzi chłopów w ~sokiw
stopniu.

wysokości

Zaś

sięgnij..

co do jego
my po informacje do Dekretu 0 podatku gruntowym z dnia 2 kwietnia 1947,
(Dz. Dst. Nr 32) . .
Według tego dekretu opodatkowaniu
podlegają już małe gospodarstwa wiej.-.
skie przy tb1orze do 10 kwintali żyta w.
wysokości 4° io. Przy 10-20 q - w 6%,
przy 20-30 q - w 8% od 30-50 q 1
,
w 100/o itd.
Z tego wynika, że nawet jednohekta„
rowy rolnik musi płacić podatek grun•
,
towy.
Gdy tymczasem w mieście, urzędnił · h dl ·
·
cy, pracownicy przemys owi, an OW11,
kupcy i przemysłowcy przy dochodzie
782.000,- zł rocznie - wolni są od po•
datku,
Jeśli chłop zbierze 10· q żyta, a zatem
1 "k
d i
roony ro nI , to musi przy tym pracować rok cały z rodziną. Gdyby mógł
· ta sprze d ac· nawe t ze b rane 10 q zy
. p r zy o b ecnyc h ce •
t o uzys k a łb y za me
nach 30.000 zł. Ale kwota ta nie jest
jego czystym zyskiem, ale dochodem
brutto, z którego należy potrącić kosz·
ta produkcji.
Natomiast pracownik miejski i przedsiębiorca _płacą od czystego dochodu
i to dopiero przy wysokości ponad 72
tys. zł.
Chłop dla utrzymania rodziny i zape·
wnienia żywności miastu pracuje cięż·
• na d o b ę,
• a Ie 1 go d ztn
· 8 go d zm
k o me
6
.
ul
a rez tat Jego pracy nie jest tak pewny
ja k 1u d zi w mieści e, b ozależny od nieprzewidzianych zmian w przyrodzie, od
klęsk żywiołowych i pomoru inwentarza. Chłop i )ego rodzina nie spekulu1'ą
poza pracą zawodową, tak 1' ak się to
nawet w ro.
często
h
b t · w mieście
· hspotyka
d
zmac ro o mczyc ,
Tak to wyglądają gospodarcze zagad.
· •
· h 1
· kt
·
·
mema
· pisac,t po·
· · ·wsi, a ' gO O tme ·c 1ce
wm1e
I ępo-•
cl I · przys
· h b run owme
• d Je znac
nacze1
ez uprze zema.
wac
b d . Od nic
a zal!ad.nienia droę zie • użo wrzawy,
•
żyzny Die rozwiążemy.
0
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CHŁOPSKI

Z

żgcia

A

organizacgjriego PSL

Z obchodów 'Swięta Ludowego
Zgodnie z poleceniem Naczelnych ogrodach chłopskich uroczyste akadePSL, możemy dzisiaj już stwier- mie, które zostały wypełnione progradzić, że wszystkie nasze ogniwa tere- mem przesłanym przez NKW PSL.
Z licznych ośrodków napływają do
nowe, członkowie i sympatycy PSL obchodzili Swięto Ludowe w myśl wska- nas szczegółowe sprawozdania. z obzówek zawartych w komunikacie chodu Swięta Ludowego. Będziemy je
drukowali zarówno w kolejności zgło.
NKW PSL.
W .dniu pierwszym Zielonych Swią· I szeń jak i w miarę miejsca w naszym
tek po wsiach urządzane były w loka- organie. Obecnie podajemy przebieg
lach zamkniętych, bądź w większych tych urocz~stości w Wielkopolsce.

Nr 24

SZTANDAR

Koła PSL oraz Kola Wici Akademii
złożyły się deklamacje, śpiew;, inscenizacje i odczytanie artykułu śp. Pre-

•

Arcybiskup kardynał
Gryfłin w Polsce
W dniu 4 bm. przybył do W arsza
wy Arcybiskup Westmjnsteru, kardy·
nał Griffin w towarzystwie księdze
Staniszewskiego Władysława, rektora
kościoła polskiego w Londynie.
Na dworcu Głównym, kardynała
brytyjskiego powitało duchowieństwo
polskie z prymasem kardynałem A.
Hlondem, biskupem Choromańskim i
biskupem Majewskim na czele. Była
również obecna delegacja AmbasAdy
Brytyjskiej w Warszawie.
Ks. kardynał Bernard Griffin urodził się 21 marca 1B99 r. w Birmingham. W roku 193B mianowany został
biskupem sufraganem tego miasta, a
dnia 13 grudnia 1943 r. po śmierci
kardynała Hinsleya objął stolicę arcyWestminste„
biskupią w Londynie rze. Kardynałem został w r. 1946.
Najwyższy dostojnik świata katolickiego W. Brytanii, na przestrzeni wielu lat w przemówieniach swoich i w
listach pasterskich dawał wyraz przekonaniu, że Polska ma pełne prawa do
odzyskania całkowitej niepodległości i
do pomocy świata, którego broniła
bohaterstwem i krwią swego żołnie
rza . Niezapomniane pozostaną słowa
prymasa Griffina wypowiedziane w
grudniu 1944 r. w katedrze westminsterskiej, że odbudowa Polski wolnej
i suwerennej jest jedną z zasad głów
nych przyszłego pokoju ,a w lipcu 1945
oświadczył, że sprawa Polski suwerennej jest probierz.em honoru Wielkiej
Brytanii.
Szczególna wdzięczność należy się
też Kardynałowi ks. Griffinowi za jego nieustanną pomoc dla naszych rodaków w Anglii i w Niemczech.
W dniu Bożego Ciała kardynał Gnffin wziął udział w uroczystościach
kościelnych w Łowiczu, który cieszy
się długoletnią tradycją obchodzenia
tego święta.
Na uroczystości Bo?ego Ciała zjechali również do Łowicza przedstawi·
ciele ambasad: angielskiej, amerykań
skiej, francuskiej i poselstwa szwedzkiego, oraz omal wszyscy l<orespondenci zagraniczni.
Barwne stroje księżackie wzbudzały żywe zainteresowanie, szczególnie
u cudzoziemców, licznie przybyłych
do Łowicza.
Sumę odprawił w kolegiacie ks. prałat Podbielski.
Na nabożeństwie był obecny Kardynał Griffin, zajmując miejsce na tronie
ozdobnym kardynalskimi insygniami.
Po sumie wyruszyła z kolegiaty procesja, tworząc barwny korowód cho•
rągwi, regionalnych strojów i szat kapłańskich. Księdza - celebranta wiedli pod . ręce starosta łowicki i dowódca lokalnej jednostki wojskowej. Za
Przenajświętszym Sakramentem postępoweła kompania wojska i kilkunastotysięczna rzesza wiernych.

zesa Witosa.
W czasie Akademii Prezes Mikołaj
czyk wygłosił przemówi~nie, w którym wspomniał chwile w;;pó\nęj pra·
cy i liczne zebrania, jakie p:-~ed wojną odbywał w pow. gostyilskjm i
wszystkich innych powiat:icb tego województwa, o odbytych wyborach, o
tym co nasi przeciwnicy mówią, o stosunku chłopów do swoi1 h przywódców, o tym, jak ten stosunek w rzeSwięto Ludowe w województwie poznańskim zywistości wygląda, o ty::n, jak chłopi
W województwie poznańskim po- najmłodsi obywatele tej wsi; odŚ\viet- miłują swój sztandar i swoją ideę,
dobnie jak i ~ innych wojewódz- I nie przybrane, o ogorzałych oc! wiat~· u wzywał do dalszych pcś·.vięceó i prafwach, chłopi, członkowie PSL, pow- ·i spiekoty słonecznej twarzyc;~kach cy na zaęoni~, we "":'si, w żydu spo.
szechnie obchodzili tegoroczne Swię- I dzied wiejskie zniosły całe naręcza łecznym 1 politycznym.
I W swobodnej rozmowie, w żvczlito Ludowe. Dziesiątki tysięcy chło- pięknych kwiatów.
Prezes Bąk zagaił Akadem;e i raz wym nastroju, w blasku sło!1ca: na
pów wielkopolskich w święcie tym
jeszcze powitał Prezesa Mikołajczyka, I świeżym powietrzu miJnły przyjemnie
wzięło udział.
Obchody odbyły się w ramach gro- oraz Prezesa Zarządu Woje w(i dzkiego chwile. Młodzież preze;1 h)wa!u hscemad lub kilku gromad, zebranych ra- posła Nowaka, Sekretarza Zarządu nizowane pieśni , słońc~ chyliło ::ię ku
zem. Podobnie, jak dawniej w świę- Pow. Glurę, Prezesa Zarza du Pow. zachodowi .
Prezes Mikołajczyk zwiedził kilka
cie Ludowym udział wzięły całe masy .,Wici'' Jankowiaka i wszystkich przywzorowych gospodarstw członków
chłopów, członków PSL, brali udział byłych .
Na program piękniej zorgan izowa- PSL, starych i dobrych swoich znajomężczyźni, 'kobiety i młodzież.
•
W godzinach rannych chłopi zgra- nej przez Sekcję Kobiet Miej11cowego mych.
madzili się w kościołach, gdzie uczestniczyli w odprawionych na intencję
PSL nabożeństwach . W godzinach
Obchód Swięta Ludowego w powiecie
zaś popołudniowych odbyły się w
brodnickim
świetlicach gromadzkich, w salach, a
najczęściej w ogrodach i izbach chłop
skich zebrania i akademie.
Ziemia Michałowska, stara ziemica , o urzeczywistnienie swych ideałów nie
Nastrój i powaga tych świąt były polska, którą ongiś w podstępny spo- zrezygnuje.
Następnie do zebranych zwrócił się
tak samo, jak dawni~j uroczyste i głę sób wyłudzili od .władców polskich
bokie. Postawa chłopów tak samo Krzyżacy, godnie obchodziła iegorocz- w mocnych słowach prezes pow. ·psL
- Józef Chapko. Z wywodami obu
wspaniała, nieugięta i zdeterminowa- ne Swięto Ludowe.
mówców, zebrani całkowicie się solina. W skupieniu chłopi rozważali treść
Zarząd Powiatowy PSL w Brodnicy daryzowali, wyrażając to rzęsistymi
świątecznej odezwy swego . Prezesa
obchód święta Ludowego urządził w oklaskami.
Stanisława Mikołajczyka, dyskutowali
W drugim dniu Zielonych Swiąt odnad głębokimi i wzniosłymi radami, ramach wewnętrznych, zgodnie z za·
była si~ w lokalu Zarządu Pow. konzawartymi w odczytywanych przemó- leceniem władz Stronnictwa.
W pierwszym dniu Zielonych świąt f ~rencja powiatowa PSL p~d przewodwieniach i artykułach śp. Wincentego
Witosa. Pięknie, pisane bardzo często urzą~zono zebranie-~k~demię w Gor, n~ctwem preze~a pow. ~ozefa C:hapchłopską ręką deklamacje podnosiły czemcy, pow. brodmckiego. Zaraz po k~., ~~se~ na S;1m - ~ę~z1a Franc1,sz~k
nabożeństwie zebrali się w sali ude- \\1 01c1ck1, . ktory omo~1ł. szczegolI?ze
nastrój uroczystości.
korowanej Orłem Białym i zielenią ~yczerpu1ąco zagadnie.me wyborow
członkowie i sympatycy PSL z pięciu l pr~ce . Klu.bu poselskiego PSL or~:t
OBCHóD W POZNANIU
gromad: Gorcz.enicy, Gorczeniczki, p~ło~eme m1ędz_xn.ar~dowe. Przemow1eme posła Wo1cicki~go było często
Prezes Mikołajczyk spędził Zielone Moczadeł, Opalenicy i Kominów.
.
przerywane oklaskam!.
święta w Poznaniu.
W dyskusji, w której wzięło udział
Dłuższe przemówienie wygłosił seW pierwsze święto przed południem kretarz powiatowy PSL, Benon Rei- 1szereg członków PSL z powiatu i mia·
Prezes Mikołajczyk wziął udział w Ache!, który podkreślił, że Naród Pol- 1sta, omawiano zagadn!e~ia polityczn~,
kademii, urządzonej wspólnie przez ski pragnie przede wszystkim chl~ba Samo~o~ocy Chłop,sk1e1, WY:chowama
Zarząd Grodzki PSL w Poznaniu oraz
i wolności. Największym wrogiem rnłodziezy, a w koncu przy1ęto rezoZarząd Powiatowy powiatu Poznań
naszym nie jest nikt inny, tylko bier- Iucję, która zawiera szereg postula·
wieś.
ność. W PSL, które jako niezależne tów niezależnego ruchu ludowego.
Przybyłego niespodziewanie Prezestronnictwo prawdziwej solidarności Odśpiewaniem „Roty" zakończono
sa Mikołajczyka w fowarzystwie Pre- ludowej i narodowej, nigdy z walki zebranie.
zesa Zarządu Wojewódzkiego posła
Tadeusza Nowaka - licznie zebrar1f
w sali i przyległych pokojach lokalu
Sekretariatu Wojewódzkiego PSL chło
pi z okolicznych wsi, i chłopscy inteligenci, członkowie PSL i ,,Wici" pawi·
tali rzesistymi, długotrwałymi oklaUroc z ystości B ożego Ciała rozpoczęły
skami i okrzykami „Niech żyje ".
Uczcijmy pamięć Macieja Rataja ·
tradycyjne · „Dni Łowicza " , trwające
W czasie tej uroczystej akademii
Prezes M i kołajczyk wygłosił dłuższe
za du„zę od .5 d<;> 1~ bm. W _Programie ~,Dni"
W ctn. 22 czerwca b. r. przypada rocz - . 1. zamówić nabożeństwa
. odbędzie się szereg imprez reg1onal.
. .
przemówienie, w którym przypomniał tradycję świąt ludowych, wska- nica śmierci na Palmirach ś . p. Marszał s. p. Marszałka M~c1e1~ Ratai a w dniu · nych, otwarcie wystawy miejscowego
przemysłu ludowego, zwiedzanie parzał na okoliczności, wśród jakich od~ ka Rataja. Pamięć o ś. p. Marszałku 22 czerwca b. r. (niedziela);
bywają się tegoroczne święta ludowe, Macieju Rataju jest w społeczeństwie
2. po nabożeństwach urządzić akade- ku w Arkadii i ~ddziałi.: Muzeum Naprzedstawił zasadnicze dążenia Stronrodowego w Nieborowie.
polskim żywa, a warstwa chłopska o mię poświęconą Jego pamięci.
,,.
nictwa w dziedzinie wychowania, kulo swoim Przywódcy będzie pamiętała i
tury, gospodarki i polityki.
Prezes PSL.
Na dalszy program pobytu kardynała Gryf·
Na zakończenie uchwalono rezolu- pamięć Jego czciła po wsze czasy.
St. Mikołajczyk, fina w Polsce składa się :
W dniu 7 bm. odprawi mszę św .u trumny
cję polityczną.
W związku z rocznicą śmi erci ś . P·
św. Andrzeja Boboli w kaplicy na RakowiecSekretarz Naczelny kiej , po czym wyjeżdża do Lublina, gdzie bę
Macieja Rataja, polecamy naszym ogni·
dzie gościem Uniwersytetu Katolickiego, Od·
St. Wójcik.
PREZES MIKOŁAJCZYK
wom terenowym:
Władz

I

I

Zawiadomienie

WE WSI WIELKOPOLSKIEJ

Tego :mmego dnia po południu PreDo b. kombatantów prasy „Rocha"
niespodziewanie
Mikołajczyk
zes
przybył do wsi Krobia Stara, w pow.
Polskiego go Sekretariatu PSL: Warszawa, Al. Jeczłonków
~ostyńskim,. gdzie miejsco.we i z ~ko-I Wszystkich
, . .
.
.
I
,
.
hcznych wsi Koła urządziły wspolny
obchód święta Ludowego. Lotem bły- s:ronmctw~ L~.dowego, kt~rzy w cz~- ro~~hms.k1e B5, z wyszc.zegolmemem
skawicy rozeszła się po wsi wieść o sie konspiraCJi pracowali w prasie mie1sca 1 charakteru pracy podczas oprzyjedźcie nieoczekiwanych a tak „Rocha" i innych organach naszego kupacji oraz powołaniem się na dwóch
Stronnictwa tj.: Kierowników punk- świadków, mogących potwierdzić wiamiłych gości.
Mieszk~ńcy wsi Krobia. Stara ornz tów, redaktorów, drukarzy (również rogodność danych.
Powyższe dane potrzebne SA w celu
człon~ow1e PSL ~ . o~ohcznych wsi na powielaczach), kolporterki i kol't
.
.
,
tłumme zgromadz1h się w pięknym,
otoczonym parkanem ogrodzie jedne· porterow, pros1n:y o nadsyłanie swych zebrania materiałów do historii Ruchu
~o z gosp_odqr~Y.· :Wnet te.ż z.!;>i~gl! s!_~ ob~coxcb adresow na r~ce Naczelne- Ludowego

będzie się przy tej okazji uroczysta akademia
i wielkie przyjęcie na cześć dostojnego Gościa.

8 bm. p11zcwidz1any wyjazd do Krakowa, 9'
bm. zwiedzenie miejsca kaźni w Oświęcimiu
oraz miejscowych zakładów salezjańskich . Po
południu tego samego dnia wyjazd do Piekar
przez Katowice i do Opola.
10 bm. zwiedzanie Wrocławia, 11 bm. Trzebnicy, a po południu wyjazd do Poznania i do
Gniezna. W dniu 12 bm. kard. Griflin ·odprawi
mszę w Bazylice w Gnieźnie.
13 bm. zwiedzenie Pelplina, Gdańska i Oliwy, 14 bm. zaś Gdyni, a po południu Bydgoszczy.
15 bm. msza św. w Bydgoszczy, po czym wyjazd do Włocławka .
16 i 17 bm. kard. Griffin b-:dzie gościł w
Czę s lochcfwi e . Wieczorem dnia 17 bm. powrót
do W';irszawy.
18 lub 19 bm. kard. Grillin opuści Polskę.
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MŁODZIEZO ' WE
. •"
Po Zjeździe „W. ICI

SPRAWY
, Ostatnie numery „Wici" przynoszą
. sprawozdania z Walnego Zjazd~ pel.e:
gatów Zw iązku Młodzieży W1e1sk1e1
R. P. „Wici".
Od Zjazdu leóo upłynęło już półtora
miesiąca - odb„vły się w międzyczasie
dwa zebrania Za~ządu Głównego - wy.
danv został okólnik i nastąpiło p ' erwsze
wystąpien'e „ Wici" pod nowym ki erownictwem w Święcie ludowym,
Sprawozdanie ze Zjazdu, półtoramie·
sięczny okres, iak pierwsze kroki nowego Zarządu dostarczają dosyć mate·
riału, by poku~ć się już o pewną próhę oceny wyn:ków zjazdu jak i linii re·
prezentowanej przez nowy układ sił we

władzach Związku.

Na wstępie stwierdzenie bezsporne.realnych:
11 przerwania łańcucha kompromi.
sów z.ajęciem zdecy~owa~i~ samodzie~r,ego ideowo i orgamzacy1nie stanowi·
ska;
.
.
2J. dokonania dalszego kompro1msu.
Z1azd p_oszedł po drodze dalszego
kompro'?1su. . .
..
.
.
T~z~cla mozln'l'osc_ ~y~byc1a się ca~·
kow1c1e samodz1dnosc1 .m~ była w ago.
lt: dy~kutowa~a 1ak? me1ealna w tym
okresie rozwoju Związku.
Wskutek takiego obrotu rzeczy Zjazd
nie stał się sprawdzianem ważnego za·
gadnienia4 czy Związek może w danei
nam rzeczywistosci w pełni obronić
swoje ideały wychowawcze i organiza·
cyjoe. Sprawa ta jest w dalszym ciągu
- ale do pewnego tylko stopnia - nie·
wiadomą.
Z punk lu widzenia cafości niezależ·
l·
·
·
h hl
n ego ruc u c ops u ego Jest to na1po·
ważniejszy minus Zjazdu.
Co W tak.m razie jest jego plusem?
Za najpoważmejsze osiągnięcie Zjazdu uważa się utrzymanie 1·edności on!a~
mzacyjnej Związku. Dały temu wyraz
wypow:edzi niektórych delegatów na
Zjeździe , jak
artykuły w pismach

Z dwu możliwości

związkowych.

JUŻ samo to stwierdzenie zawiera w
sobie wewnętrzną sprzeczność. Stwier·
dza się poto. by pozwalać Si<> domy·
"
siać, że skoro trzeba było aż Zjazdu do
. . d
. . t . d
. t
utrzyman ia tef ie noscJ, O je nosć · a
jest raczei formalną.
Istotnie - jeże~i rzecz samą prz.ez się

zrozumiałą, t.

j.

jedność organizacyjną

Związku uważa się za osiągnięcie i to

najpoważniejsze, to.. iedność ta zasadza
się · przede wszystkim na tym, że w ra·
h
. h Z . I d ł
~ac organizacy1nyc
wiąz rn z .a a
kąka grup, P.ow1ązanych . statutowo, .a
. Więc forma-Inte, - A dale1, że to już nte
. sprawa.. grupy, czy myśli. przodu!ącej_ i
opozycp w stosunku do tej grupy 1 mysl1
(rzecz w organizacji demokratycznej

zrozumiała),
ale to spr a wa różnych grup
·
b
·1
· f
·

P?Wtą:any~

wspo uym1

ormam1 orga-

mzacy1nym1.
Dowód: Ozga • Michalski ogłaszając
na 1•eździe rozw!ązanie Komitetu De..
.„
, ,
.
mo k ratyzacp
1c1
osw1adc.zył,. ze
przestaje on pracować poza Zw 1 ązk1em.
be, odtąd dziaud będzie w ramacliZwiąz·
ku _ a więc nawet nie n zasadzie
•
. .
. .
.a
.
wspolnego 1ak1egos m1anown1ka, a więc
i bez zobowiązań innych, prócz organi·
zacyjnych, t. j. przestrzegania statutu.
.
,, , .
Z tef· strony og Ią d~a Jedn~sc
t..Wląz:
ku utrzymana na Z1eźdz ; e Jest racze1
minusem.
Powie ktoś: teoria _ innego wyjścia
b ł
nie Y o.
.Musimy odpowiedzieć - każde wyj·
ście jest zależne i od warunków i od WO·
li s;;;ukającego wyjścia.

z

„

w·

Bronim-y tu wiadome czynniki przed

posądzen '. ami pesymistów, niewiadomu

czy słusznymi, bo nie sprawdzonymi o·
·
statecznie.
.
.
Rzecz szczególna, ze zarysował stę W
dyskusjach po zjeździe riawet spór o to
kto 1ę jedność utrzymał _ spór z:upeł·

.

. .
. . .
f k
nie Ille 1 st~tny._ 1ezeli ocena te.21.. a tu
wypada UJemnr

.,

Do dyskusfi tej jednak dorzucimy ty·
/le, że ta grupa _jedność formalną utrz.Y:
mała, która ll!e wykorzystała swo1e1
większości na ZĄ'eździe n'e dlatego. żeby uważała jedność taką za osiągnięcie,
ale dlatego, że wykorzystanie tej w;ęk~zości w układzie, iaki był na Zjeździe
decydowało wyłączeniem z władz ta·
kich działaczy jak Dusza, J agusztyn,
Maniakówna - a oawet Ignar.
Można m i eć oczywiście wątpliwości
co do tego, czy fakt niewykorzystania
większości ze względu na osoby w tej
skali, w jakiej rozgrywały się wypad1
ki - jest słuszny - to w każdym razie
nie ulega wątpliwości, że wskutek wła·
ściwycb „Wiciom" obyczajów, sprawy
osobowe na decyzji zaważyły i dlatego
ten kompromis i dlatego głównie utrzy·
mana jedność organizacyjna Zw;azku.
Wskutek dokonanego na Walnym
Zjeździe kompromisu _ znalazło się
pod jednym dachem związkowym kilka
giup rozmaicie liczebnie reprezentowanych w terenie. Najliczniejsza - i w tere,nie i na zjeźdz:e to grupa reprezentu·
jąca linię Związku sprzed pierwszego
kompromisu, z g~udnia ub. rok~ - li1
, nią zasadzającą się na uznawaniu agra·

'Od
'
maga

I

•

I

szeregach związkowych najwięcej zwo•.r
lenników.
•
Jeżeli idzie o linię związkową, repre;
zentowaną przez władze Związkowe, to
I ryzmu jako podstawy ideologicznej, sta- będzie ona raczej wypadkową wzmian, wiaj~c~ wyraźni~, z.arówno na wy_cho: ko:wanych sił motorycznych, na'fet w
wanie ideowe, _Jak. 1 na kszt~łcen~e . I .wypadkach, kiedy poszczególnym osopraktyczną reahzac1ę, a w k1erowanm bom wydawać się będzie, że reprezenorganizacją - na obyczaj demokraty- tują swoją własną.
czny -- dyscyplinę - bezkompromisoIstotnie, tak jak kompromis był wywość.
padkową gry pomiędzy dwoma rzeczy.Druga skolei grupa, to b. Komitet Oe. wistymi siłami - tak i linię Związku
mokratyzacji „ Wici" wprowadzony reprezentuje g'1 ówaie stanowisko trze·
do Związku na zasadzie kompromisu . ciej i czwartej grupy.
Ideologia zupełn:e nie sformułowana,
Linia ta, według dotychczasowych
chociaż bazą tej grupy jest marksizin - · wynurzeń i obserwacji zasadza się przecechuje je równ:eż bezkompromisowość. de wszystkim na postawieniu na proTrzecia _ to agraryści _ ugodowcy gram prac uzggodnionych z Rządem, z
_ rezygnujący raczej z wychowania ide· potraktowaniem po macoszemu sprawy
owego na rzecz ,programu i możliwości wychowania ideowego.
tzw. roboty organicznej.
Z naszego punktu widzenia mało interesującą będzie praca wychowawcza
. Czwarta -: to ludzie ~rzeczeni ur~- Związku spowodu zredukowania jej tył.
kiem ma~~sizmu, .~ezygnu1ący otwarcie ko do wyjaśniania posunięć Rządu w tej
I z własne1 tdeolog11 na. rzecz tylko pro- dziedzinie i spowodu obecności w
gramu.
. Związku kilku kierunków, choć na jedTrzecia i czwarta grupa w momencie nej płaszczyźnie organizacyjnej
barZjazdu była najmniej liczna.
, dziej ciekawą sprawą będzie pral~tyczne
Oczywiście układ sił podlegał będzie kształcenie w myśl nakreślonego proprzesunięciom, które trudno dziś wy- gramu prac rzeczowych, o ile oczywimierzyć. Można jedynie zaryzykować ście na rozwinięcie ich będą warunki,
twierdzenie, że dwa zdecydowane kie· wola i umiejętność ich wykorzystania.
runki będą miały w dalszym ciągu w
(m)

podstawą

morale
(PRZEMóWlENIE M.

JAGŁY

NA

ZJEźDZIE

mgchómania

ZMWRP „WICI")

Dla zobrazowania stanowiska zajęteg.J I obowiązków, .iaki~ zakre$la im sta_tut i id~ob· pojęć. ~ył~m i jesle~ zwo.Jennikiem zasady, że
przez większość delegatów na Walnym Zjeż·./ gia i~h or~amza~p, .przy zach?_wan.m pełn~J s~_-1 ni~ ma . 1de: oddarte1 od życia, nie slwier<lzodzie „ Wici" podajemy poniżej przemówienie · modiz1elnosc1 kazde( poszczegolne1 orgamzacp. ne1 czyaam1.
M.ichała Jagły, ,~ygłoszone podczas dyskusji Dlatego. w zakres:e prac. r~eczo.wyc!! _kol?;dzy Jeżeli lak będziemy rowmowali, lo nie bęnad sprawozdaniami Zarządu. Nadmieniamy, z .ZWM. m.e. mogą ~ię skarzyc, by~mv ki_e:ły11;·Jl· ' dzie demokracji przy metodach faszyslowskich.
że był on czołowym kandydatem. z dr)lgiej wiek_ czymh J~~ies wst;ęty w teJ. w,;połprncy. JO lewicowości czy prawicowości .każdego czło·
listy jaka została zgłoszona na Z1<;źdz1e o· Wspołpr~j.dw.al ismy z ruri ~a odcinku 'lsadm- wieka decyduje przede wszystkim jego i.ycie,
bok listy Komisii-M.atki - regulauun ob~ad, clw~, SP? zie cz?·~~rce acyineg?ł• wspo pracod· jego $posób postępowania, a ,nie gesty i fraze·
przegłosowany na początku obrad przewidy· wahsmy 1 nakłamalisrny do wspo pracy na o ·
I t
d . t
dt
.
wał bowiem "łasowanie na listy p' rzy syste· cinku przysposobienia rolniczego, w ogóle w 1 sy. h a zla~a. a 1es pohs awą w syslem1e nas
'
.d
•.
.
kt·
d
t
mie proporcjonalnego obliczania głosów [każ· ka~ ei sprawie,
ora o yczy rea IneJ,. rzeczo· szyc war
, . osci wic10wyc. .
.
da lista otrzymywałaby. mandaty według i· weJ robo.ty.
.
.
.
. .
. Od1!'osnie sprawozdam.a. Jestem w pełrn za
!ości otrzymanych głosów) . z powodów, 0
Nato~1ast sta~1ał:m 1 sta~1~m zagadmeme n!ektore sprawy odpow1edz1alny, za mektóre
których mowa w artykule zamieszczonym lak: kazda orgam~acia ~u~i ;m1ec P.~.awo i .swo· me odpowiada~. .Jeslem odpow1edz1al.ny ra·
obok pl. „Po Zjeździe „Wici" lista ta zo· bodę ~sz~ałtow~m~. swo1eJ. tde~łogn, musi za· zem z 'k.olegami .z• poroznm1e~1ie z lipca i sie.rp·
slała wycofana za cenę wprowadzenia 3 kan· c~owac .m«;zaleznos~ orgamz.acyin~. Nie roz';l· nia 1945. roku, Jestem ?d-powie.dzialny razem 2
dydalów do Zarządu z jednej a niekandydo· m1ale111 1 nie ~ozunuem tak1e1 wsp?łpracy, g~zrn kolegamt za skierowanie wysil'ku organizacj
wania Jagły z drugiej strony .
w.kład po_czymony przez poszczegołną orga_ru.za· na drogę p.rac ~onkretnyc\ rzeczowych. Je.
N
lk
h . łb m kilka słów cie zosta1e zdyskontowany na rzecz trzecie).
stem odpow1ediz1alny za zakończenie okresu
a samym po czą u c Cla y
. .
.
.
,
. w· .
t'
.
. .
d· ; .- h
.
. .
powiedzieć w sprawach natury trochę osobistą
~hcę się p_ow?łac na ~rzykład.
1c1 -:- OM ?mczasowosc1 w ~ · eJo.C powoiennych Związ·
Odezwa 176 radykalnych Wiciarzy była skiero· TUR orgamzuią na społkę z ZWM osrodek ku. .Jeste~ ~~pow1edz1alny razem z kolegami
wana ostrzem przede wszystkim w moją osobę. mlod~ieżowy w ~ławęcic.ac;!i. Zd.awalo~y się, że za mezalez.nosc i sa.modz1elność z.w iązku. p 0
dlatego winien jestem Zjazdowi pewne wyjaś· 1 t~n o~.rodek skupi m~o?z1ez ze wszyst~1c.h orJ!a_· częs.ci odi;>?w!a~a m 1 za kompromis, ale tylko
nienia i pewnego rodzaju spowiedź osobistą, mzacp na płas~czyz_me kułtu:alno·?sw1atow.e1 1 za tę częsc, ktor'.!- została zrobiona do grudnia
którą z µrzyjemnością zrobię w pierwszej czę· cel.e~ ~dobywania w1edz1'.. Nie '?1~zna powie· ?b1egłego• ro~u. Za calosć nie od.powiadam, bo
ści. mego przen:?wienia. .
. .
. .
. dziec, zeby ta zasada, ktora przysw1ecała temu Ja rne rozumiem kompromisu, który by był ka·
~an.ucano .ogol.me ~~1ązkow1 1. obc1ąza się dziełu w chwili utworzenia była zachowana. OM. pitulacją.
·
mnie odpow1edz1alnoscią za to , ze prowadu~ TUR i Wici zostały w znacznym stopniu usu·
Chcę sformułować wyr źnie·
R
. ,
i Związek w kie1unku negacii do istnieiącej rze· nięte .o~ wpływów w tym oś:?~ku. ~hcę przy· 1komprom~s. który gwarantujeazachoV:~nr:t~~:;::
c2ywistości P.olskie; . Py.ta~: Czy lą oeg~cją pommec t;-ug_ą ~prk;-:ę, o~ITURm1 ...zna_ną ł dzielności, niezależności oraz - w myśl Pl'Z.yję·
było natych1mast~we ~lamęc1e do pracy pub!tcz· spra':'•ę !' :nicy h. d
1 t OM ru".Rmz~wah tej zasady, źe wyłączam odcinek wychowaw·
~=~jf 0ni:~~:Clc\~j'. 11 wz'~°:..r~~c~~~~icr~ ~oto 0 ~~; ::m~:h;~zyczz;cn mbr~ku :spółpracy wzpr~k-J czy. od bieżących spra1:" po~itycznych, - sze·
na moment wtedy ię nie wahałem? Czy nega- tyce - musiał się ze sprawy tej wycofać.
rok_i wachl~rz .na gru.1ci_e W1c1 na:ve~ dość da·
' cją b)'ło stwierdzanie słowem, pismem i czynem,
Byłem i jestem zwolennikiem takiego ułoże· i leikich ()d sieb ie poglą.dow, ale ':"' imię obow1ą·
'
b
k d · l
··
· k' · ·
. d nia stosunków:
\ zuJących zasad, a lym1 zasadan11 są: zasady de: .że t~ze a w aż _el sy uacp, w Ja Je) się n~ro
i·deologic•na .„ ramach kaz'dei' or· i' mokra tyczne_, obyczaj dem_ okrat.yc.any_ i .s.lyl wi·
1) s"'oboda
I 1 Panstwo zna1duie, dl a dobra tego narodu i dla
"
k
dobra tego Państwa pracować, ale pracować ganizacji, 2) niezależność orii:anizacyj,ną, 3) jed· c1owy, .o lory~ my mozemy JUZ _mowie. Kto
konkretnie i rzeczowo? Czy negacją był fakt ność w pracy dla państwa, 4) jedność pojęta te~u me chc.e s!ę ~odp.? rzą~ko_wac, ~en w sze·
podj~cia_ sojnsrn _z p~ńslwami _sło~iańskimi, a jako poszanowa~ie etyki i demo.kratyczn_Ych reg ~ ch na~ze1 ~rg~mzacJI hyc ?i". moze . . .
specialme ze Zwi~zkiem Radz1e.ck1.m - fakl, metod postępowa.ma przez wszystkie orgamza·
N.ie z.':1-alem 1 me znam aa swiecie takie i orktóry znów wypelmałem słowem 1 pismem? Ko· cje. Nigdy nie pozwalałem i nie pozwolę, żeby gamzaCJl, !k-tóraby wpuuczała wszystkich, kió·
ledzy pamiętają, że robiłem to na zjazdach w Wici były bojówką, by kiedykolwiek miały uży- raby nie przeprowadzała pewnej selekcji, we
Rzeszowie i w Krakowie i w Kielcach, źe za· wać metod faszystowskich.
dług p,rzyjętego i wyznaczonego systemu war·
1prow~dzilem };a cza~ów swojej obecnoś.~i .w re·
Wiązanie z PSL-em. Jeslem o lo posądzo· tości. O tym system ie wartości i zasadach już
dakcp „ W1c1 .sp~c1alną kol ;11?nę, posw1ęc?ną ny. Jestem dostatecznie stary - 32 lata bez· mówiłem. Je,stem zwole1JJ:JJikiem, żeby nasza
t~mu zagadn1emu i z przykros c1ą muszę stwier· mała - by mieć swoje przekoonania politycz· 01rganizacja .skupiła nie miliony, ale choćby ty·
dzić, że kolumna ta po odejściu moim z redak- ne. Postawię sprawę wyraźnie: Jestem człon· siące, ale naprawdę rzetelnych wiciarzy, pragcji nie została utrzymana. Czy tą negacją wo· kiem PSL, ale jako laki na tej sali półtora ro· nących s.pełniać to, co przewiduje ideologia i
bee rzec~ywislości. była robot~, k.tórej J?Odej~?· ku temu przec i wdziałałem nastrojom, panują· statut. Nie jestem za odpolitycznieniem Związku
wałem się 1 pode 1mu1ę w kazde1 okoltcznosc1? cym na zjeździe, by Związek wyraźnie okreś-lil Co innego apartyjność. Nie może Związek po·
Obciąża się mnie wraz z całym Związkiem od· s•.voje stanowisk? i to. ~tanowisko w~zystkim zostać obojętny na przykła<l wobec problemu
powiedzialnością za to, że kopaliśmy rozdział w1ad_ome. W .te1 c.hwili mam. poważny dyle- aiemieckiego, a lo jest problem polityczny.
między organizacrami mlodzieżowymi.
mat i zastanawiam się, czy zrobiłem dobrze, czy Dlatego jestem za polityką Związk u w sensie
I znów mówi się, że naszym punktem wyjścia o było właściwe roz•strzygnięcie.
wyjaśnienia - zrozumierria dziejowej państwo·
było, żeby uchronić Związek od obcych wpły·
Przez cały czas swojej _działalności .we wła- wej myśli polskiej, zaprzęgnięcie do pracy ca·
11
wów, żeby zrobić z niego zakon, żeby go za· dzach wyko awczy:h z~~nązku przestrzegałem łe~o Związku, by przygotował młodzież chłop·
konserwować, żeby slał się towarzystwem wza· z~s~dy: - wyl_ączyc .odctne-k wychowawczy ~d ską do speł, nienia misji dziejowej, j, aką Io1sy
jemnej adoracji. Byłem i jeslem przeciwnego b iezą cych sporow p.:.htycznych, bo wychowamu wyznaczyły naszemu narodowi w Enropie i
wprost zdania, bo wiem, patrząc na Związek potrzeba spokoju, żeby przygotować do zadań , świe<:ie.
nasz i robotę naszą, że w pJrównaniu z innym i jakie c z ekają w przys7.lości człowieka dorosłeJ
.
d
\
d , .
ni e potrzebuj emy się rumienić. I dlatego oie ~o na odcinku gospodarczym, społecznym i in._
eszc~e Jedna zasa a. ':fi pe agogice we
byto potrzeby konserwowania i robieni R zako· nych.
wszystkich
okresach • wy.c?owawcy zwraca~
au z raszego ZW1ązku. Dl.alego też należałem
Moja prawicoW'Ość: Nie byłem nigdy i nie Ją. uwa~~ na dwa momenty: Jeden to morał~ J
do tych, którzy byli orędownikami wspó łpracy jestem człowi eki em, który burzy to, co zrobili wremosc w stosunku do wyznawanych 1deałow,
młodzieży wszystkich organizacji mlodzieżo· ·inni. Mam za sobą 17 lat pracy w ruchu !udo- to odwaga, drugi to przygotowanie do życia,
wych, ale pod pewnymi warunkami M.ianowi. wym, 24 procesy polityczne w ciągu 2 lat ostat- M.uszę powiedzieć, że nigdy, dotychczas, nie
cie .byłe~ i jest~~ za jednością wszystkich or· nich przed -~ojną. J~ nie r~i_z~miem sch~matu .- trzeba nam bylo() lak dużo odwagi.
gam~acy) młodz1ezy. w pracy ~la d~1i~a naroJu : praw ,cowosc - le~1cowosc 1 zawsze, ilekr~c ? Są i ·dą c2.asy, gdzie ta odwaga i to morale
1 Panstwa Byłem 1 Jestem za 1ednoscią wszv l· 1 tym mowa, to powi adam „tak zwana prawi ca ' trzeba postawić na pierwsze ffiiejsce, obok pr.zy) kich organizacyj młodzieży w wykonywani u o· i „tak zwana lewica". Przed wojną podział był gotowania się do zada.ń po-aylywnych i rz:eczo·
bowiązków wobec Państwa i w wykonywaniu jamy. Dzisiaj nastąpił·o znaczne pomieszanie wyc}
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znłmanic domagali się powstania Pakistanu. Jinn.ah, zdając
Toczące się od dłuższego cza- międt.:y kłócącymi się strona- sobie sprawi;, że oderwanie olsu J?erlr~1ktncjc między rządem mi oraz by zapewnić \\'. Bry- brzymich połaci Bengalu i Penang1e_lslo1~1 a_ lyrnczasowym rzll ! tanii uprzywilcjo\\'ane stano- dżabu od Pakistanu, ogromnie
oslabi znaczenie tego p:ł iistwa,
dem t~Hly]sk1111 w sprawie prze- wisko.
z niechęcią lecz zgodr.ił sic~
acz
k~z.:.\ma ~·ładzy i całkowi tej
\Yynikicm jego prac był plan, na podolm:! prop ozyc,i~. wicmcpodlt>głości Indii, dobiegają
rząd węgierski
z którym poleciał do Anglii w <lząc, że \\' pr1.cciwnym \\')'konca.
celu przcdyskulo·,q:mia i przed- padku. upieranie siQ :'lfozu!muW świetle nowych , op;ibli'.,owanvcl, „Szybkie rozwiązanie kryzysu poli.
I ..
. l
,
Rr.ąd ang!clski w deklaracji stawienia go rządowi brvtyjlllC przez . rząd w<:l!ierski materiałów, afe· tycznego świadczy, o zdrowych pod·
lH 1li,
now przy pot1zia e
•
do nu rodu hrn<luskiego oświacl- skicmu.
miałoby żadnych podstaw. O- ra po11tyczna b rządu, zatacza coraz 1 stnwach demokracji węgierskiej. Partia
.•
.
czył. że wycofan'c wojsk an- I
komuniftyczn:i Węgier ma zaufanie
szersze kręJ.li.
że zgoda
.cl. ki'cli · [)rz.e]:•,lz.", nl.l' ,,. ,,.,<lZ.\' 1 Po pow.roc ie do I.n<lll, l_o, rd świadczył · on] jc<ln.ak,
Z pro1okólu obecnie opublikowane- do <nowego premiera i wierzy, że slal
,
- • "
gl
1
1" - :.\I
po!\>•icn zona ~o, a zawierającego zeznania Beli nowisko je~o w sprawie sj)''.siku anty)yC
r ounthatt.cn na ko~[ercll.CJl W jego mnsI
adminisłracyj nc j, zostnnic
konane w ct.:erw'cu J 018 roku. I Ne.w [}c~h1 7. prz) vodcnm1 in- przez Hadę Ligi l\luzułmm'1- Ko,·acsa i ir:nych osób oskarżonych republikańskiego będzie inne niż stao udział w spisku ao.Łyrepublikań- 11owi~k o Nagy, który sam brał udział
by 'skicj.
zaproponownl,
1 d_Y,lsk1m1,
·kim W)nih.a, że prócz premiera Na- w spisku.
ł
l
·
]
1)
·
I
]
11'
]
I
·
1
)r
tle
"
N'_' R I . ze 't~arn.a w a< z~· ' 111 < us an 1 a .;: Js ~n :''~SZ ~' w
Rakosi polem~zując z niektórymi zaZ hrvlyjsldego planu przcka- J(y, zamieszane w nim były inne wy„
p~zez rył~)C~)· rn~v 1 olrzyrna- s 1~lad korony hryly.1skic.1 na la- zanh ~,·Jadzv wvnika że li- bitne osobistości świata politycznel(o granicz11ymi wypowiedziami powie·
· dział:
hinduskie, 1 wo:~kowei;o.
ksl('slwii
ma ;c.HlkO\~'lle,J n_1cpodk~łości, 1 kich _s<~mych pr~w:;ch. _ial• inne dzielne
„Na Wę i.trzech nie było żadnel!o zaByły sekretarz Partii Drobnych pow h .ndusk1clt pRrt:ach poi! tycz- dom mm bryt~·.1sk1e. \V 1corit któr<' ;~a]. lllll j.-a dwie piąte n ic machu stanu, . ani buah.1. Ujawniono
siadaczy zeznał m.in. ,że:
, : t', ·] t .• , . I
nych zan-sowalv s:~ dużt• różni- 1 oznacza to że Anglia <laje In- 1 . ·' ' I• ·1hl~P
„Jako generalnir se;.retarz partii poprostu udział premiera w spisku
ClCl10\\ IlVC l
· . I Z"'\" C
•
' .
.
'
I , · \\' "
je~zcze w roku 1945 wyraz'!em zJ!o- antyrepub~kańskim. Premier, nie ma·
ce: Z< ~n: .. ymkały one 7. pod- ! <l1om .całko\\'1.t:! ~w~l)()_d1~ . dl.Ul- ' dij: nic zo:s'tal~· nim obji;-le.
dę na naw;ązanie melcl!alnej łączno~- , jąc odwagi cywilnej. wolał wybrać de.
a dotyc;1yly łull1a 1 przcw1du,1c, ze )t'Sb Indłoza l cligi]nego,
•
Po ]H·zyjt;Clll przez Indie pln- ci między partią a kołami militarr- zercję",
podzialu Indii na dwa s.amo- , 110~6 Indii opowie się za podzia\akby
No:wy
a gdvhy p:l pewnvm czasie. mi brytyjskiego, premier Al-I
dzidnc pai'1sl\rn, tj. llindustaii ·
I· h' G · zanie tak1e1 lączncsc: pole::1łem Szan- braki poprzcdnie-s·o gabinetu, ener·
ł ·1
. 1 I
·
' -. · · .
,
.
l · ·
· p ]·
· ~ d o pracy. p·ierwszą
· za b ra l się
g·1cznie
111111 do row1· R ~. f a ! owi„. .
z ie
1 I ('t' wyg us1 . w
])O- pm1stwa
1 · a •ostan.· ,wo
·„
' · ze
- ' . uznał\·
.1ll(lYJsk1e
·.
·
. cnrnknm1
N~st'}pnie Kovacs stwierdzi! że wydaną usta·wą była nacjonalizacja
t1ZJHrll b~·h :\Iuznłmarne (wy- 1'07.\\'H!Zl:lllll' to ]CSt dla Indu prze~nt)\~'l<'lllt'.' W dory~n 111.l~l.
zn~1:vcy islamu), k!órr.y t wicr- : nickorzysl nc, hc;-dą mogly po- I pow1ecl.7:lllł. Z<' . gdy m1cs_zb11~- F erenz Na~y bv_ł sz~zególo:v~ .poin- [upań_stwo~vienie) dwóch ~ajwię.kszycl\
cy lndll powoła.]<! odpo\\'Jedmc lormowa?y o. lej szp1_el!~w:sk1e1. 1 wv_- bankow, ti ..ha11dlowego 1 kredytowe<lzih. że 70 milionów :\Iuznł- łączyć si\'. w jcdllo pai'lstwo.
·iał· r · ·ułowl' rzad hrvtv '1sl· i wrolowe1 dz1alalnosc1, iednakze OIC go. Następn'!e w celu przeprowadze•
'• . I
• . l
m· nów I 1
1 a ,P.ta.\\ O tom.aga~ s~~
' ' • . • J '-ł' prz~dsi~brał w tej sprawie żadnych ma czystki wśród elementów reakcyjPlan z pcwn ymi zastrzeże- I c a 7:'· .
_a
1
nych, nowy rząd postanowił prze-proJ
, p .. •d t . przekazl' nil na lyc 1muast \\ .a- kroków.
.. . ·t· ł
"
111cpodlcgłosc1 l wvodn;hn1ema
1
. . nowe wy b ory. or·
.. na 1.e~1em
N a po d stawie tyc h dokumentów, wa d z;1c
.
h j)f7.CZ llHlllll
. "1
.,
.. Ks a.,d zę 11a z.asa< l ac J1 s l a t li· t U t101111I"> 17.C
l .• "• )·
l . oc\ l pr7.\1e
. . l 7.0S
lery lorww, zairnesz rnłvc
· ·
t ·
b
·
d
.l
dl
t
·
·
·
·
·
.
on1
r
a.
mH us <.1e1
c
w1c1e
',
,
1
, n ia lnego, nawet w termnue 1asn}m 1es, . ·a cz~~o ":ezwa!'!y ".'~ vnaCJa ':"'Y orcza_ zos ame zn:1cmona
. : .
, . .
.
wyznawcow :'llahometa. N,a to. C kraiu, a obecnie mimo n.eobecnosc1 w tym kierunku, ze członkowie daw·: l ·l 0
g1esO\H'J Jak I L1g1 :\[uzułman- "„ ,' '-.-.. .
.J'
Gl
. t lI' J • ,
prz - poslawiony w stan oskarżenia o ?.dra- nyc!i part•! i faszystowskich nic bę<lą
zawiadomili \\'icckróln 1 ' · ~zCSlllCJSZ)ll1, mz ))
umu.1111 na 1 skiej
11~c1us1 z
mias
dę rz~d~, b. premier Nagy, nie chciał mieli ani biernego a~i czynnego pra·
c~ek! byli .zdrcy~lowany~~11 prze- ! że ai;rohui<! brytyjski pl:m prze~ ! widywane.
- wawwyb~~clzego.
k
.
c1w111km111 podzrnłll ] ndn, ch,qc kazania ,~·łndz\· 'Ind iom. Jed- ! Po przernówknill premiera popwroc1c_.
zw.ąz m ze ~ianą jiabinetu,
o ucieczce premiera ryzys rzą
l .
I ł Cl
I
.
l rzYnrnc w
za wszelką cenę
11
rnrc 11 11 , dowy zostal szybko zEkw'dowany. przedstawiciele węgierscy w Wauakzc Pandit Nehru (przywód- ! Alt ce głos z.~ >ra
·. „'
.
~ .'
c~~~~~l lcr~·l?~'Ja t~_w.' Ind'.1 B.ry: ca Hind11sów) jak i przywódca który OŚ\:1 iadczył, ~e .i ego stron. Po przepr.owadzel'it.1 r?zmów z prezy~ s_z~ngtonie, Lo.ndynie, ~ar·rżu i B~r
Jin n ab zgło- nic two lUC sin·zeciwi się przed-. dent en: 1 .u7.~o<lmeniem progr~mu 1 linie, otrzymali polecenie natychm:a·
l) JSk~ch. k l01 e m1<1 ł>. ?dzyskac :\Iuzulrnanów _
„ c· rząd ustawie\\' s~an~w1sk m1ęnzy poszczegolnym1 par- j 'towego powrotu do Budapesztu. N~e"
la ,;
, . " ·[ .. : . '7', \ .
po wielu latach Stlll101stny by! . .
tiam1 , na czele nowej!o rządu stanął stetv, idąc w ~lady swojego prem1e'.
> .7: z :
~ ,e.11 ll S \\ •0.llCJ 11
Sl1l S\\ O.JC zas I zrzcn1a.
•
, l . . .
..}Śwfadczył, że je:~cli l\fozulrna- ·sprawie lndu, O il~ bc;.dz1~ ?Da b. !11·r-, ~p'.aw wojskowych w ~abi- ra, ?oscł w W~szyngtonie, odmówił
pans "O\.\ Y·
1
.
.
Zwolennicy ohu koncepcji po• nie chcą otrzymać Pahstan, j opnrla na statucie domrnrnl- 1 nec1~ ~,agy e~o - ~i:nnyes. także z przy1az~u do kra1u._ .
i . Znam1en.nym .takze 1est, z9 po zm1a.
partu drobnych rolmkow.
lilycznveh zwalcz·lli sic z·icie- muszą się zgodzić że te części 1 nym.
Po _ulworz c11•u .rządu przywodca nie rządu. wę*1ersk1ci!o, Amery'k;~m~
'. ' • , : .
"> ' '. ' • .
, - :· •
p ;. '. ., . c
J·l
I ak \\'l<;_C, po kilkudz1cs1<;.Clll k~m~·1 •lów R_akos' w·?°i:!os1~ l?rzcmó- wst::ymah pozyc~kc; dol~rową, ktore1
~. e. lzcp1 O\\ adz?no kon I Cl en- I en~lzaht~ 1 Bengalu. ~t01 c ,są,
1
CJC. zwoływ~no Z.J~zcłr, obrado- zam1:szkl\~·anc przez Hm_dL~sow i lalach niewoli przerywanych w1en1e, w ktorym m.10. osw:adczył: częsc Węgrzy 1uz pobrali.
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wal wszechmdusk J'-~ngrcs, a a k~ore 111c zechcą nalczec do j walkami 0 wyzwolenie, ludy inRxąd
wszyst.l·o ."' celu clo]scrn ~Io po- P~lnslanu, zostaną włączone do dyjskie otrzymają nicpodlegw
żyły
będą
tylko
gdy
j
loś6
Pc.rlraktacJ.c s1~ j llmduslanu.
rozurn1e~ma.
Po przeszło dwutygodniowym kry- nowy rząd ogłosił przeprowadzeiiie
Bvło to bardzo zr~cznc po- zgodzie, mogą i powinny słać zysie ~abinetowym, naród włoski o- '. wyborów do palamentu w listopadi'ie
przc~Uut.:.ały, gdy'.' tak .llrndns1
Jak I i\1uwłrn~1rne. stali z ~tpo- 1 sunfocic przywódcy Hindusów : si<;. palislwem o mię<lzynarodo trzym~ l nowy rząd . W nocy z 30 na 311 b. r.
Zapowiedz,ią trudności nowego rza.maja br. de Gas~eri ogłosił'. że ~1rcm przy ~\\'Olch koncepcjaC~l„ I gdyż na lej samej zasadzie i\Iu~ I wym znaczeniu.
t worzył nowy gabinet składaiący się du, była natychmiastowa reakcja ro·
Było to głownym powodem, 1z
z chrześci jańskich demokratów i spe- 1 botników północnych okręgów, po ojal!stów. T_Yi;i samy~. w dz_iejach_ mlo- i l!loszeniu ~kładu now_el!o ga~inetu. W
przez oslialnie dziewięć mi1~si\'.
I dei repuhlik1 włosk1e1, otwiera się no- 1 wielu fabrykach Mediolanu, 1ak „Brecy. ln<lic stały się kra.km l'iąg
wa karla . Dokonany został bowiem da" i inne, robotnicy urządzili zl!rohch zamieszek i walk. \\' rozfakt odsunięcia od rządów komuni- i madzenia protestacyjne, na których
1:uchach zginc;.ło ok. 13.000 luw realizowaniu jeszcze jedno zmartwienie o c':tarak- stów i sociaiistów, \;lórzy posiadają ostro potępili próby de Gasperi'eJ!o,
Rząd francuski
dzi. \\'alki zaczęły 0!-(3rniać co- swojej polityki cen i płac w da.I- , terze zew1-ięlrznyn:. Sprawa dotycz\' duże . wpływy wśród spo!ecze11slwa [ Ta1kże wielu byłych partyzantów
. · wloskic!i, wedłu~ nieoficjalnych wia..
wlosk1~go.. .
szym ciągu napotyka na olbrzymie Marokka francuskiego
raz \\'iększc połacie kraju.
ciężloe! sytu~c1 1. gos?odarczeJ w d?mości, porzuciło p~acę 1;1dając. się w
W roku 1926, Fra 1~c;izi stłumili p~- .
. .
.
trudno.ści.
Partia komumslyczna po ustąp1en1u 1 ws lanie n1epodleglosc1owe marokan- iakiei. ob~cme zna1<l_u1~ s.ię Wł?chy,, gory. Faktem natomiast 1est 1 ze poOpozycja angielska zaczęta
zablokowali w
bić na alarm, że Indie nic doro- z rządu , bierna początkowo, coraz j czyków, na czele których stal przy- ?par.cie ~ię na rz.ądzie 1ednoparty1nym, licja i karabinierzy
bardziej podchodzi do ataku. Z ostat- wódca R;flenów - Abd El Krim. Zo- iest jednak kro~oem ry_zykownv~. No- , okręgu Turynu przy pomocy czoł·
sły do otrzymania nicpodlcgłoś. nich pociąJ!nięć Zw. Zawodowych wy- stal on dtazany na wy~oanie na jed-1 wy :ząd, mai~c. pr.zec~wko. so?ie ko·\ gów drogi wiodące w góq•. Początek
ci i zapowiadała, że z chwilą o- nika, że będą one głównym taranem, nc:j z wysp Oceanu fodyjskiego. Po munislów, S?'CJahsto~ 1 _związ~~ zawo- ruchu partyzanckiego ma być jakoby
puszczenia Indii jH'Z<'Z wojska z pomocą klórego komuniści posta- 21 latach . Abd El Krim został obect1ie dowe, będzi.e w każde) chwih na~a_- protes\em przeciwko obecnej sytuacji
Włoch.
angielskie. cały kraj pogn)ży się '1owili rozbić ob„cn) rząd Ram adier'a. zwol.niony z prawem osiedlenia się żoay na m~przewt dziane lrudnoscdi. t!ospodarczej i politycznej
. w poh1d.niowej Franc i. Zamiast do .Test to mothwe ty ko w tym wypa • Mimo iż prezydent Nikola, prz')'jął
d
·
. ·d
w wcv:n~ t.rznej anarchii poli· r
d
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. . h ł d ku jeżeli dzięki otrzymanej pożyczce
... Abd El K .·
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elektryczt!ym, uderzenie obecne na-I Egiptu, ~dzie król Faruk udzieli! _mu no~\ rz~
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bez . ~ ecie, po. 11,'e:c Gdo t 0 ' za~yc~c wręcz, ż~ nowy rząd powm1~n byc
Mimo tych głosów, rzącl an- stąpiło w kilku punkla~h. Jakby na azylu polit yc.znego, z 7aslrze~e.mem
z~s ~nie obalony 1 wzywa Zjlromadizeme Nakomendę "r ·żąc strnjl"em 1· żą4ając powstrzymam!\. s i ę od dz1ałalnosc1 po- rY?P. .towarabmit 1. p. .Y
j os 1ą~01ęle, ro o nicy mimo O<.imien- rodowe aby nie udzielało mu votum
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wystąpili
płac
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.
kolejowi, . kanalizacyjni, .piekarniani, . Osiedlenie si~ Abd EI Kri~a w E- będą prawdopodobnie rząd zapewni~- ! zau ama:
tyjska zostanie pl'zckaznna rzą b11dowla111, zamiatacze ulic.
g1pc;e: mn swo1ą wym~wę pollt".czną, j jący stabilizację gospodarczą niż tró1-1 W świetle ~o_wyzszych w~adomos~1
dowi in<lyjskil'nm. hez wzgl\'.Także Ge..ieralna Konlederacja Pra- ~dyż J~k poda)~ o;Ia'.n10 kon:mmkaty, j party jne rządy i beZTobocie. w kraju. oraz ?r~y d!tS1e1szym od~z.ia.lywamu
du na to, czv Hinclnsi i :\luzllł cy, posiadająca olbrzymie wpływy <i'.° K:i.,-ru zd~ża1ą m111 przyw.odcy na- I Narnzie, de Gasp~ri _musi ~1ę p?waż- 1 czy11mkow zewnę!rznych, me 1est wynie liczyć z ostatnimi wymkam 1 wy- k.I.uczon~, czy ~z1alalność <le ~aspe·
podała do wia- c!onahstyczni Marokka, Tunis~ 1
manie do.id:i mi!;'dzy sohą do w~tód ·robotnrków.
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Ma to tym silniejszą wymowę, że kraju.
W sytuacji 1aka zaistniała, wśród akc11 antyfrancusk1e1
lH1JaC 1 na \
\\ llJ<łC) \\ .a< Z~ \\
socjalistycznei,
partii
czele z ostatnim wicekrólem In- 1 wielu członków
Sytuacja ja\,a obecnie zaistniała, po· ·
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rog \\) .JSCia. 7.1 cl.o prowadził do otwarlel!o konfliktu z oslalmm oświ:i.dczeniem su ta.oa ak a 11 IOZD~ C
Od czasu pow5lania O_Nz. do ch~vi_li: Decyz1a la~a iest slusiz~a, pon.1ewaz
Marokko
że
zda wn łohy si\'. między komunistami i socjalistami. rokka, który zaznaczył,
beznadziejnej
svtuac]·i. D'"'ŻCniem anrrielskhn , Przewiduje się w najbliższym czas1e jest pa1istwem arnb:;kim, które dążyć obecnej, powołana. do zyc1a kom1s1~1 S:dyby St. Z1ednoczone '11e. pos1~dały
I możliwość załamania się polityki będzie do zacieśnienia swych więz.i z atomowa ror.patruie sprawę kontroli prawa veta, a Rada Bezp1cczenstwa
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l
b.
J ł
uchwal'la by w tej sprawie jakiś
br<>ni atomowe'1
pozosla!ym i krajami arabsk ' mi.
. "
„
k
k
.
d
hv o, y wilk by S\'ly 1 owca
· St
ł
k b
·
·
I
.
. A
.
. . rzą owei. co w onse wenc11 poc1ą„- ' Takie
· .
Cl .J •
. 1" gro:
sill dys1rnsji. j \~1os~ w re~ .I! osowr
Wśród niekończąc-ych
b~ E, I K n~a.
zaproszem.t
ca 1a. . 1011z1.1o Ili 1111<11l0\\'IC.IC ni e za sobą nowy kryzys rządowy.
przez rząd eg 1tnk1 <łoda1e ~agadn1c1_11u • rawa rodu'kcji bomb i kontroli z1toby to rozb1C1c~ ON~, a tym &a
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Premier Ramad1er w licznych prze- c ' ężaru galunko-..vego, pomeważ wre- ~~e·gii ~Lomowe· utknęła na mar-i mym sprawa pokoiu światowego byl ·-,]' \\' -, l"k l
.
łabv zupehnic po~rz?h.ana. . . ,
11~ .o oni:: C lCle.~ . ', .fH " 1 • O_- mówieni~c~ apeluje do spoleczeńs~~v~ my, że władca Egiptu-król Fari:k, Il~ ~ uakcie. J
Głównym rzeczn1k1em u1awruenia
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w1el, sposob Z\\ 1ąza<.: Indie Z 1 francusloego, aby zachował-o spokoi 1 jest zwolennikiem i promotorem zieJedyne ~ocarstw o. posiadające b.ronj i zaprzestania pr-0du~c}i l>omb ato·
Irnperiu1n Bryt 1jskim. \Valczą- ! wspar~o rząd w realizowaniu je~o pro- dnoczenia ludów arabskich.
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ewentualme, w ny ooywatel pow:nien sic; po~odzić. ki Abd Ei h.nma, m!;fi, Bidau_lt ~;ze- moweJ, me ma1ąc _pewnosci am s~o- jeszcze stanowi~ko swego kraju, że
spodarczego,
chwili rrdyby uzależniły Si\ od Premier zauważył, że w. obecnej sy- słał na ręce amblsadora eg~ps iel!o sobtt skontrolowania . przez_ O~Z m-. pierwszym krokiem na dro<lze do
1 tuacji nie ma innej droj!', niż la, któ- w Pa!·yżu ostrą n?tę ..pro te ,\a~y„ni~ nych mocarstw, czy me posiada1ą I;i~ wprowadzenia jakiegoko1wiek planu
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E K'. 1ak1e1. rząd ej!1psk1 nie .pracuią
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l.h „1a au'ł
. s. \\a,
br.oni. Dokąd n e bę<lz1e slw?rzon_y wszystkim zniszczeai.ie zapasów już
t01nalyczn1c. tiac~ a O J zy1~11e 1 raz swojemu roz.J!oryczeniu w slwier- udttelil Abd I nmow1.
r~·nki zbylu l kra.( O olhrzy1111ch dzeni11 , iż wid~cznie czynnikom .z~w-1 Jak mo~li~my za~~serw?wać, obec- m1~dzv?ar-~dow:. syste.~ kontroli obe1- istn'eia.cxch _i wyrz.ec.i:~nie się ~alszej
nętrmym za.I ezy, by obecną, c'ęzką na sytuacia FrancJ 1 i est me do poza- I m.u1ące1 w.zys~kic. pan'. t"'.a, .dotąd St. prodwkcp tei brom, Nic czekaiąc na
zasobach Slll'O\\'COW\'Ch.
sytuacic; ~oi-podarczą Francji. wr"- 1 zdros;:czenia. Mocarotwo, klóre po J Z1cdnoczone ri.~~ uiawmą 1 me zaprze- I ulworzede or!!aniz~ji kcatroli. ato·
"
.
mowej, Wielkie MocaTStwa powinny
\V tym tez celu lord :\lount- $kać dla swoich celów osobistych. W i pierwszej wojnie 'wiatowej dyktowa-I staną produkc11 bomb,
,Posiadając uprzywiiejowa~e stano- z~wrz~ć tra'ktat, zabraniający jej pohalten w rozlicznych rozmo- tym też celu robotni~za khs:t fra.n· 1 Io Niemcom warunki poko.'owe, dziś
.
.
wach i konfcl'cncjach z przy- I emka: z?~lała uzyt~ J~ko n~rzędz1c zenło na szachown ·cv. międzyn:iro- 1 w' ~ko, zawaro~aly one_~s ob1c w Ra- 1 siadania. .
: . 1 dla siam~ zamętu 1 n.1epoko1u wew- dov. ej do roli dużego P'?nl..a. poo,uw.1-1 dz1e Be2p.1f'czenstwa 0~1~ pr;n~o veb, • Propozy~Ja . deleRata radz1eck1_ej!o,
. . I .. , I·. · . „ ł·
., l
nel{o wprawnymi rc;\,am1 w1cJk1ch mo- w ~lo<1;r,ku do kazde1 Gec-,z t c!oly- ·rirtka !a •t; 1cdnalc w dalszym c1ąl!u
nątrz kraju.
\\OC Ca1111. 111< ~ JS dll1l, Cd<! S\\ O
ją cnc.rg1i; zcśrndkowal hy. d?-1 Do tych trud„ 0 ;ci w<'wn.;lrznych car,tw, w kierunku i celu !m tylko! cząc~j brC' ni at-J_rnowej, o ile '1ecyzi! .e sprz~.ci:· e,m przeddawicieła Belgii,
I Australii 1 Kanady.
lej nic zaaprobu1ą.
<lo porotllllllellla \ rządu francuskiego, musimy dorzucić wiadomym.
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CHtOP5K1 SZTANDAR

Stypendyści UNRRA UTf!ĄGI

POLSKA

NA STUDIACH ZAGRANIC1.

e

o 'sYTVACJ.J.1!!!!!2.E..NARODOTf!EJ
O soiuszu polsko-francuskim

: W końcu maja br.. powrócili do kraJU P?lscy. fachowcy z zagranicy, gdzie
ukon;zyh. studia w ramach akcji stypend1alne1 prowadzonej przez U. N. R.
~· A. Polsce przyzb.an::- dwadzieścia
s.1edem miejsc, z tych 17 zajęli sipecjaJ.i ści odbudowy przemysłowej, traosportu i komunikacji, 5 miejsc przeznaczono służbie zdrowia, 4 rolnictwu
i aprowizacji, 1 opiece społecznej.
K_onty UNRR-y zwl ązane z wnła
niem Polaków n·a studia były dość
duże - pokryła ona bowiem wydatki
Polaków na po<lróż, utrzymanie zakup literatury faohowej.
'
Stu<lia odbywały się przeważnie w
Stanach. Zjedno:zo•:iych, lub Ani!lii.
~o kraiu powrooiło 21 specjalistów,
ozostałych 7 kształci się jeszcze.

Na marginesie dJbaty sejmowej nad sprawą raty/ ikacji umów
polsko·f ra.icuskich pragnęlibyś.rny poświęcić w dzisiejszym przeglądzie parę słów naszym stosunkom z Francją.
Witamy wprawdzie . z radością dojście do skutku umów z tym
Kat .warszawskiego ghetta w stolicy
!t'f'r1icrn o u·spólpracy kulturalnej i wypłacie zaopatrzeń z tytułu
h11ierci i inwalidztwa ofiar wojny 1939-1945, ale z jeszcze więk·
m. aja br .. przywie- [ten jest,· w posi.a<laniu VVoJ"sko. \V koilcu
l
l
~=ą radafrią po1.vitalibyśmy zawarcie urnowy sojuszniczej z Fran1
z10no na otms i O WOJskowe w 1 wego rybunału 1\iiędzynarocją, która l·yla naszym sprzymierze1icem i powinna nim być nadal,
Warsz.a·w ie polskim samolo- 1 dowego, fotokopie oryginału
grlyi nie zmieniły się czynniki wanmkujące istnienia sojuszu,
tem z Berlina dwu wojennych zaś znajdują się w rQkach Gł.
Zagadnieniem najważniejszym w polityce zagranicziiej nasze·
przestępców: gen, Stroopa, li- Komisji Badania Zbrodni Niego narodzi jest fakt istnienia stałego niebezpieczeństwa agresji ze
k widatora warszawskiego ghct- mieckich ' Polsce.
_
strr,ny Niemiec. To niebezpiecze1is1wo nie jest świeżej daty, Istniata i Ericka l\lusfclda, sr,cfa
Sprawozda111e swe Stroop dała ono już przed wie/rami, istnieje dzisiaj i będzie istniało tak dłu
krematorium w l\fajdanlrn,
to\vał 16 maja 1943 r., tj. w
go, jak długo w narodzie niemieckim będzie żył kult dla militaryzNa zbrod1~iarzy tych, widać, momencie ukończenia likwimu i duch pruski grabieży i podbojów narodó1ł; sąsiedni.eh.
mało wpłynęły wypadki lat o- dacji ghetta. Podzielone jest ,
Aby przed nim się uchronić, należy zdwoić wysiłki dla zbu·
statnich. Stroopa nic opuściła ono oo 3 części. \V pierwszej
WYS.TA WA PRAC
dowania nieprzerwanego lmicucha sojHSzów, gwarantujących nam
buta ~ermar1skia i pycha. Może Stroop podaje historię rozwoju
MŁODZIEżOWYCH KóL PCK
nienaruszalność naszych granic i jal~ najlepsze warunki spokojne·
Musfeld mógł ·wydawać się żydowskich dzielnic mieszkago
rozwoju.
.
bardzicj skruszony i J)l'Zy- niowych (szczególnie w ghetcie
W lokalu Okręgu Wa.rszawskiej!o
Jednym z podstawowych ogniw tego laticucha jest sojusz z na·
gnębiony.
Obu hitlerowców warszawskim). \V ch'ugicj opi- P~K otwarto z okazjj Tygodnia Pol~zym wicllrim sąsiadem Zwiqzkiem Radziechiim.
przcwiozono
do
więzienia. suje przebieg likwidacji ghetta skiego Czerwonego KrZ'y:ia Wystawę
Również potężnie wzmacniają stan bezpeczeństwa Polski od
Prac
Kół
Młodzieży.
Wystawione
eks\\'krótcc staną przed sądem, by w czasie od 19.4 efo 16.5 1943 r. ponaty j tabJice statystyczne mówią
btrony Niemiec nasze sojusze z Czechosłowacją i Jugosławią.
odpowiedzieć za swą zbrodniczą \7\T ostatniej opisuje losy ghetta p r~~telnej i wielostronnej pracy Kół.
Tf/ łańcuclm tym bralt jednak mocnego ogniwa, jakim jest sodziałalność wobec Polaków i po zakończeniu akcji. Zamiesz- fab .1ce statystyczne wskazują na ojusz z narodern frai1cuskim.
gromny
wzro~t
ilości
członków
i
Kół
żydó"-. Stroop skazany już cz.a swój własny projekt całko
Soju':t ten nie jest czymś nowym w stosunkach Polski z Fran~łodźieżowych . Dowiadu}emy się z
jest na karę śmierci przez s~d witego zrównania z ziemią r.i1ch
o akcji ży wej pomoc.y powodzfa - cją. i\tfa on za sobą całe wieki tradycyjnej przyjaźni i współpracy
amcrykai\ski za mordowanie ghctta, utworzenia obozu kon- nom, opieki nad miejscami straceń
polslco-francus/{iej we wszystkich dziedzinach życia narodowego
jeńców alianckich i spad.ochro- centracyjnego na terenie wię o pomocy i dowodach pamięci o żoł~
obu
krajów.
niarzy. Teraz odpowie przed zienia przy ul. Dlngiej. Więz nierzu polskim. Niektóre z Kół SzkolPrzyjaźń i wspólp_raca Polski i Francji, nadwątlone w okresie
nych
zobrazowały plastycznie swą
sądem Rzeczpospolitej.
niowie obozu mieli hvć zatrud- pracę. Jedno np, urządzito na wzór
rządów sanacyjnych, trwa i będzie trwać zawsze, gdyż czerpie swe
Jednym z najciekawszych do- nieni p.rzy rozbiórkach domów, szwedzki sklepik oparty na zasadzie
:ywotne soki ze wspólnoty interesów obu, narodów, ich powino·
kumentó'v jego zbrodni jest których miano dokonać celem ~,obsłuż sam siebie", zaopatrzony ~
wactwa charalrterów i upodobań, bo wynika ona wreszcie z głębo
sprawozdanie zawierające bi- wykorzystania pozostałych ma- wyroby własnej produkcji Wyslawa kiego umiłowania przez oba narody honoru i wolności: wolności
świadczy rzeczywi ście
o głębokim
lans „Grossaktion" - tj. akcji ! teriałów budowlanych. Projekt zrozumieniu
narodowej i wolności obywatelskiej,
wśród
młodziety haseł
zn~s~~nia
dziel~iey żydow- ten .naluralnic N1cmcy zrPalizo- czerwonokrzyskich.
W obliczu zachodzących przemian na forum międzynarodo ·•
skieJ w \Varszaw1e. Dokmncnt 1 wah.
·
wym, w obliczu windowania Niemców na czołowe miejsce w EuroDZIAŁALNOść PCK
pie przez reakcję międzynarodową jest rzeczą ~iezbędnq, aby mię
ZAGRANICĄ
dzy Polską i Francją doszło do uzgodnienia stanowisk i poglądów
na sprawę niemiecką.
Za pośrednictwem zagranicznych
delegatów PoJs.ki Czerwony Krzyż
Jest to konieczne również w związku z konferencją jesienną
na terenie b. Rzeszy
rozpoczął swą działalność od roku
w Londynie w sprawie zawarcia traktatu pokojowego z Niemcami.
1945 w Europie i za Oceanem, PCK
1~a skutek polecenia Himm- 15.000 dzieci część z nich
Polska i Francja, jako najwięksi sąsiedzi Niemiec, powimiy
za granicą ma na celu zorganizowame
leru podczas okupacji i iemcy wywieziono wprost z kraju, pomocy na rzecz ludn·ości polskiej;
zdwoić i zespolić wysiłki, aby uzyskać podczas pertraktacji poko~
1owych jak najlepsze gwarancje bezpieczeństwa od strony Niemiec
wywozili w głąb .Rzeszy dzieci część odebrano rodzicom przy- którą los rzucił w czasje wojny na
i jak nujdogodniejsze wawnki rozwoju gospodarczego.
poiskie w wieku od 2 - 6 laL byłym z nimi na przymusowe obczyznę oraz współpracę z zagraCzerwonymi Krzyżami, by tą •
1 Polska i Francja - zanotujmy to sobie dobrze w pamięci ---.
\Vybierano te, ·które zewnętrz- roboty do Niemiec: Identyfi- niczoymi
drogą otrzymać pomoc dla Polski, tak
~taly się ofiarą dwukrotnego najazdu germańskiego w pierwszej
nie odpowiadały „przepisom kacja dzieci byłaby bardzo u- ciężko dotkniętej przez wojnę.
połowie dwudziestego wieku. Doświadczenia zwłaszcza ostatniej
no.r<lyckim". Celem zgermani- trudniona, gdyb' nie znaki v.;yNa terenie b, Rzeszy niemieckiej,
wojny i strasznej olrnpacji niemieckiej utknęły głęboko w pamięci
zowania ich umieszczano je w 1 tatuowane na ich ciele przez w ł{eid.elbergu znajd~je s.ię .Głów_na
Del~gatura PCK, ktora kieru1e dz1a·
wrówna Polaków, jak i Francuzów.
szkołach i internatach SS lub rodziców. Te próby german.i- łalnością
PCK w czterech strefach
Z tych .krwawych doświadcze1'i musimy wyciągnąć jedyny
też u rodzin członków SS. Do- '\ zacji dzieci polskich są cennym okupacyjn:ych; posiada ona swoje deu:niosek, że zagrożenie Polski przez Niemcy Jest zagrożeniem
chodzenie w sp1iawie wywoże- materiałem w procesach pqe- le<gatury strefowe: w Spe ge (strefa
Francji, a naruszenie bezpieczeństwa Francji jest wstępem do agre·
nia dzieci przeprowadziły wła- 1 ciwko hitlerowskim zbrodnia- angielska). w Berlinie (strefa radziecka) w Scliraembergu (strefa fransji przeciwko Polsce. Minister spraw zagranicznych słusznie pod~
dze UNHRA. Okazuje się, że w .rzom wojennym.
cusika.
kreślił ten fakt w swym przemówieniu na sesji Krajowej Rady Na~
P ,o lsce akcja porywania objęłia
·
DziałaLn.ość PCK zagranicą nabiera
rodowej w kwietniu 1946 r. mówiąc:
c·oraz większego znaczenia wobec za„Ghcemy, by wszędzie znalazła zrozumienie ta prosta iii oczy~
powiedz.ianej likwidacji działalności
UNRRA,
Muzeum Partyzanckie w Krakowie
wista prawda, że granica pokoju i bezpieczeństwa nie tylko na„
Delegatury PCK na terenie b. Rzeszych krajów, ale również świata, przebiega przez Odrę i Ren".
współdziałały w akcji repatriacyjKrako\vski Związek Uczestni-1 wie) gwoździe do rozrywania szy
Z tym poglądem kierownika polskiej polityki zagranicznej so~
nej, wracającym do kraju udzielały
ków Walk o Niepodległość w opon. Inny dział obejmuje ma- pomocy leczniczej. sanitarnej i żyw lidaryzujerriy się i dlatego naszym gorącym życzeniem jest, aby oddniu 15 bm. otworzy Muzeum py partyzanckie, szkice bojo- nościowej. Pozatem wyszukiwały dzie- nowiony. sojusz polsko·francuslci stal się w jak najkrótszym c:zasie
Partyzanckie. \Vtiród bogatych! we z notatników dowódców ci polskie wywiezione z kraju przez rzeczywistością.
i cennych eksponatów znajdu- o<ldziałów, rozkazy i oryginał. Niemców, prowadziły rejestrację strat
Dojście do slmtku tego sojuszu względnie odnowienie go i przr
polskich, zajmowały się akcją eksh.ują się różne rodzaje broni pal- ne zdjęcia z partyzantki. Vv macyioą pomordowanych i poległych.
stosowanie da warunków dzisiejszych jest życzeniem również całe~
nej, długiej ii la'ótkiej, któr11 I muzeum znajduje się zbiór pra- Sz.czegó1nie troskliwie opieką otacza- go narodu polsleiego.
wyl warzano w cz.asie okupacji sy podziemnej, rozkazów, ulo- ły c!wrych pówracających do kraju
Znając nastroje we Francji i ciągły niepokój tego kraju przed
pociągami
PCK i przebywających
w zakonspirowanych fabry- tek i afiszów.
francuski
pragnie również szczerze i gorąco doprowadzenia do za~
jeszcze w szpitalach. Dzięki staraniom
kach broni, lub przerabianej ze
Przygotov.rywana jest rów- PCK przeniesiono część Pola·ków z 15 niebezpieczeństwem najazdu ze strony Niemiec, wiemy, że naród
warcia umowy sojuszniczej z Polsli:ą.
sprzętu niemieckiego zdobywa;... nież publilmcja obrazująca na szpitali w Berlinie .cl.o innych, w stre·
Sojusz polsko-francuski miałby i to znaczenie, że spajałby
nego w walkach. Osobny dział podstawie autentycznych do- iach: radzieckiej, amerykańskiej , fran. uskiej i angielskiej.
icielkie mocarstwa, zapobiegając tworzeniu niepotrzebnych blo/.ów,
obmzuje środki walki dywer- kmnentów walki partyzantów
Dz:iataln.ość PCK
cechuje bezintektóre nie tylko nie umocniłyby pokoju, ale przyczyniłyby się do
syjnej, są to granaty, butelki z j polskich z Niemcami.
resowność oparta na zasa<lzie miłości
wywołania w niedalekiej przyszłości wojny.
bliźaiego,
St. Jezierski
benzyną (używane w \:Varsza-
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Poszukiwanie dzieci polskich

I

1

ECHA SEJMOWE
Trójka, zwąca się „lewicą PSL" - czy·
li posłowie Banach, Kater i Wycach zasiadła obecnie oddzielnie tuż za Str. De·
mokratycznym i miała po raz pierwszy
możność zademonstrowania swej solidar·
naści ze zblokowaną większością sejmową
przeciw dawnym towarzyszom partyjnym.
Co też czyniła ochoczo.

*

W kuluarach sejmowych poseł Chwa-

li1iski (PSL) opowiadał, że do wsi, którą
zamieszlwje, przywieziono 10 worków
( 1.000 kg) nawozów sztucznych na dwieście gospodarstw.
Poseł Chwaliński, spotkawszy 11[! drolze śpieszących z worlwmi po nawozy są
siadów, powiedział: „Na co ci ten worcl•
Wystarczy stara tabakierka ojca'·.

B-3Hl14

•

*

Radzę zielony,

Gdy min, Minc w trakcie swego prze- To nie jest zdrada, tym bardziej,
mówienia na odbytym plenum SejmlL że jiiż obaj dziś nie jesteśmy ministrami.
zapowiedział podwyżkę czynszów miesz- Nie rnniej jednak muszę zaznaczyć, że
kaniowych, uzasadniając koniecznościq wtedy w tej kwestii byliśmy zgodni.
rentowności domów, na ławach PPR odez- Na ta pos. Kiemik:
wały się oklaski. Słysząc to jeden z dzien·
Może właśnie dlatego dziś nie jenikarzy przechyla się przez balustradę
loży prasowej i mówi: „Nigdy nie przy· steśmy w rządzie,
puszczałem, w PPR jest tylu lrnmieniczników",

to zawsze nadzieja.

Pos. Wyrzykowski (SL) w genera 1nym
referacie dużo miejsca poświc;,cił [,uterii
Patistwowej.
Gdy ktoś z posłów zwrócił uwagę, po
{;O tyle mówić o monopolu, który
najm1iiej przynosi dochodu, odezwał sie. pos
Kiernik:
,_ Nie dziwcie się, panowie, W'yrzy·
Przy omawianiu b'u'dżetu monopoli na kowskiemu, jest on bowiem w tr/11 i1·frku
'
posiedzeniu Komisji Budżetowej wicemin. że może tylko na loterię stawiad~
Na jednym z ostatnich posiedzeń Ko- Skarbu Kurowski
(PPR) powiedział, że
misji Budżetowej przy omawianiu jakiejś Monopol Zapałczany jest zmuszony zmie·
kwestii„ w której stanowisko posła Kier- nić kolor etykiety
Gdy pos. Wyrzylwwski zgło11il uniro;łc•k
na pudelkach z zapał
nilrn było negowane, przewodniczący pos. kami z czerwonego
na inny, 'motywujac na Komisji o podwyższenie a?.cy:y ~ d m·
Jędrychowski (PPR) zwraca się do pos.
kru, zaznaczając, że osiągnięta w tw1 spo·
tym, że obecnie farba czerwona jest
Kiemika, móu;iqc:
sób suma pótora miliarda złotyr.h ::u.~f1mi,/
droższa, Na to .głos z sali:
- Na Radzie Ministrów Pan, jaho mi·
zużyta na podwyższenie różn) ·h pozyl-ji
- Rozumie się, modny kolur, zwlnsz budżetowych, jeden z posłów zawoial:
nister, był innego zdania w tej sprawie.
cza po 1 Maja.
Pos. Kiemilr z u.~miechcm: •
- . Goryczą z cukru clwe TM.n u:;ffl()zic
fony głos:
,.,..-: Pan zdradza tajemnice państwowe.
innym życie,

*

*
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Ustawodawczego po-

święciła swe parodniowe obrady zagadnieniom
gospodarczym. Podstawą do dyskusji, zresztą
mó •.•iąc

Szczególną uwagę przywiązuje Rząd do nawymiaru i egzekwowania podatku
leżytego
gruntowego. Ustawa przewiduje powołanie ko-

nawiasem, prowadzonej li lylko prrez misarzy, którzy

posłów PSL, był ref era I ministra Minca. Oto
główniejszc tezy lego referatu, który miał na

będą

czuwali nad wymiarem,

rozporządzając w pewnych wypadkach aparaIem poborców społecznych. Ustawa ta przewi-

celu zreferowanie następujących rządowych duj'" ponadto możliwość wymiaru podatku w
projektów ustaw : 1) o nadzwyczajnych pełno- zbożu, nie w gotówce.
Druga ustawa ma powołać do życia instytumocniclwach dla Rządu w zakresie zwalczania
nadmiernych zysków w obrocie cję obywatelskich komisji podatkowych i tzw.
d r ożyzny i
handlowym, 2) o zezwoleniach na prowadzenie lustratorów społecznych, którym powierzona.
przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wyko- zostanie walka z ukrywaniem dochodów i fał
nywanie czynności handlowych, 3) o nadzorze szowaniem ksiąg handlowych.
Następną przyczynę drożyzny - fakt nagronad wymiarem i poborem podatku grun !owego,
4) o ulga ch :nw " stycy ' nych , 5) o ob y watelskich madzenia się nieproduktywnych kapitałów w
komi3jach podatkowych i lustratorach społecz- sektorze prywatnym - Rząd zamierza zwalczać przez wciągnięcie tych kapitałów do gosn ych.
Na wstępie swego przemówienia min. Minc podarki ogólnv·patistwowej przez umożliwienie
charaktuyzujc powyższe ustawy jako wielce inwestycji bez narażenia się na dochodzenie
donio ;; łe z vłaszcza w powi~aniu z powzięty- skarbowe.
Do walki z dezorganizacją w dziedzinie han·
mi uchwał a mi : 1) o rozszerzeniu kompetencji
i zakresu działania fundnszu aprowizacyjnego, dlu Rząd stawia Sejmowi projekty ustaw: o
2) o zorganizowaniu sieci domów towarowych nadzwyczajnych pełnomocnictwach dla Rządu
i 3) o stabilizacji cen w sektorze państwowym w zakresie zwalczania drożyzny oraz o zezwoslanowią one program leniach na prowadzenie przedsiębiorstw handloi samorządowym
Rządu w dzied zinie walki z trudnościami gos- wych i zawodowe wykonywanie czynności han·
dlowych.
podarczymi i drożyzną.
W dalszym ciągu swego przemówienia min .
Analizując przyczy ny wzrostu drożyzny , min.
\1.inc [~rmułuje 7 grup. motywń'"" ktor~ lcr.: i M~nc omawia sprawę roz?udowa~ia sieci d~
retycznie mo~ł y ode~rac rolę. Są to m1anow1- mow towarowych oraz stwierdza, ze Rada Micie: 1) nadmiar picriiędzy w obiegu, n<tdmierna nistrów uchwałą z dnia 28 maj a br. zabroniła
emi~ja bankno tów, 2) zbyt mała podaż towarów, w ' ze ldcich zwyżek cen . owarów i usług w •e3) nicdostaieczny przywóz towarów z zagranicy, ktorze państwowym i samorządowym, czyniąc
4) nadmierne wydatki inwestycyjne, 5) nad- wszelkie dalsze zwyżki cen w tyn; sektorze niemierna siła nabywcza warstw średnich ludno- legalnymi i karalnymi.
jednak na podwyżkę
Uchwała la pozwala
ści, 6) brak możliwości wykorzystania kapitalow, nagro~ad~onych _w s_e~torze prywatnym, cen nawozów sztucznych do poziomu kosztów
wła~nych przemysłu, oraz na podwyższenie od
7) dezorgaruzac1a w dz1edz1n1e handlu.
O ile - zd aniem min. Minca - cztery pierw- dn. 1 li!Jca br. taryfy pasażerskiej na kolejach.
W zakończeniu swego przemow1enia min.
sze przyczyny nie wpłl· nęlv na drożyznę, o tyle
stwierdził, że niemałym czynnikiem są rozsiesą temu winne trzy pozostałe.
Przeciw tej grupie przyczyn drożyzny, które I wane od czasu do czasu po całym kraju wysmin. Minc określił, jako l'admierną siłę nabyw- 1 sane z palca, panikarskie plotki. Rząd, wzywamówiąc jąc społeczeńsl\1 o do pomocy w walce z droczą średnich w~rstw ludności, czyli innymi słowami - jakv nadmierną konsumcję, :łyzną, wzywa je również do przeciwstawiania
skierowane są projekty ustaw, dotyczące spraw się tym plotkom, na których żerują elementy
'
spekula:yjne.
•karbowo·podatkowych.

Z prze1nówienia

posł?

Z.

Załęskiego

Po przemó1" 1eI11u min. Minca z ramienia PSL szego życia ogólnego, czy rozwój życia g.1spozabrał głos poseł Zygmunt Załęski mówiąc mię- I darczego na takich huśtawkach, jakie wi -IzieI liśmy dotychczas, na hu:itawkach cen.
dzy innymi:
Nie będę porusza! całokształtu spraw, pobiegraczej śladami myśli referenta ustaw gospodarczych p. ministra Minca i spróbuję ~kontrowyciągnąć pragnął
!ować czy wnioski, jakie

nę

były

Zwróciłem s.ię w roku ubiegłym na Komisji
· · 1· d o C en l ra Ine 5ń o U rzę d u PI a·
·
A prow1zacy;ne1
nowania z apelem: Kupujcie Panowie zboże na·

lychm iasl po zbiorach, dlatego, że po zbiorach będzie musiał sprzedawać ten aajbiedniejszy, ten najbardziej potrzebu j ący chłop, kupujcie, a umożliwicie mu minimalne inwestycje,
które mu są potrzebne, umożliwicie mu prze·
życ ' e . Nie:;tety , sprawa la nie znalazła zrozumienia, nie znalatla oddźwięku i do;;zliśmy znowu do tej sytuac ji: od 70;) zł. w jesieni do 3.0GO
obeo1ie.
To je.st niewątpliwie niezdrowe dla rozwoju
planowego, spokojnego gospodarstwa, dla twórczej pracy w jak'lejkoiwiek dzieclzin ie. Byłoby
rzeczą niewłaściwą i niesh! 5zną przypuszczać ,
że ja-k:,kolwiek chłop, zamoin :ejszy czy biedniejszy, czu je się dobrze w takiej sytuacji.
Mini;ster Mme mówił o inwe;;lycjach, ie one
'1ie są wiel.Jci e. Ohcialbym żeby one były więk,
sze, ale wy.raźnie dawa'łem te-mu jut wyraz i
powtarzam to dziś, że nie można plano w ać
i opierać inwestycji na zbyt daleko idącym o·
graniczeniu konsumcji.
Po tych uwagach przejdę konkro~lnie do sprn·
wy projektów, które Rząd wniósł i które będę
:rozpatrywał ta1k, jalJc je pan Min~ster Mme
podał.

to będzie sprawa dopilnowania, ażeby u sa•
mego źródła wielu nadużyć, u źródła z.aopatry·
wania się przez handel w towary, uporządko·
wać stosu ~'ki, ażeby uporządkować stosunki w
Centralach Zbytu, w Centralach Zaopatrzenia.
Dlatego fądzę, że naleiy wprowadzić <Io tei
Ustawy artykuł, że wszeJ.i.ie korzyści materialne, pobierane przy ok:izji nabywan1a w Centra·
lach Przemysłu Państwowe)!o, przez pracowników n:iszych czy wyżs'ąch, będą jednakowo
karalne, jak nadużyc' a, które i~k1ieją w hai;a'u
prywatnym.
Wreszcie sprawa koncesjonowania przedsię
biorstw. Nie sądzę przy tym, aby ta akcja wymagała lak bardzo nerwowego podejścia, jak
świadczy o lym włączenie i tej sprawy do innych, które lu wniesiono. Sprawa ustalenia
właściwej sieci wymiany wymaga spo'koj•:iel!o
traktowania i głębszego przestudiowania.
Wreszc:e sprawa akcji podatkowej
Jaki jest nasz zasadniczy stosunek d-0 tej
sprawy. Zn1m nieco bliżej sprawę podatku
gruntowego. Pamiętam rozmowę na którą prosił mnie obecny tutaj b. minister ~karbu Dą
brow~1'i przy obzji pro ieklu dekretu o Dailll'lie Narodowej. Przekonywał oPcjalnie o kon:eczności opowiedizanja się za lym dekretem,
a gdy zwraca Iem uwa~ę, że przecież dopie:-o
prz"d miesiącem poez-ły tymczasowe okóh1ild
o ściąganiu podatku iirunt·owe~o i że to nie jest
właściwy czas, p. minister Dąbrowski powiedział, że sytuacja je:;t nieoczekiwanie korzystna, że aparat gminny już prawie w listopadzi e
o~ią11nąl ten podatek j!runtowy, że lo za~Tało
odrazu, że chlop1 wezwani przez aparat gminDlatego zdumiewającą
ny zapłacili poda lek.
iesl dla mnie rzeczą twierdzenie, że podatek
gruntowy źle wpŁywa. Ja rozumiem przyczyny
opóźnie01a poboru w rol..u bieżącym, bo ludzie
nie mogla dooze'kać s'ę na teksty przepisów
że dosiali je dopiero w marcu razem z wiadomością, że dekret o podatku komunalr:iym podlega rewizji, która w rnacznym stopniu dotyczy : pod~tku gruntowego, a co ostatecznie
opublikowane zcstalo dopiero 16 kwietnia.
Zanim doszedł on na wieś minister administracji publicznej musiał wydać zarządzenie, że
termin wpłaty nie jest 3Q marca, lecz: 15 maja,
ale do 15 maja 11ie było przecież mo;.liwe doko>nanie wymiaru i ściągnięcie podatku. Dlatego, że islfiieją medociągo11ięc;a w aparacie administracyjnym, to z tego robi się wielką S<Prawę, w'elkie hallo, zarzut, że wi1:ś nie płaci
podatku.
Zikolei poseł Tadeusz Nowak zabrał głos w
sprawie rzeczowej obrony interesów chłopa.

Sprawa wolnych kapitałów i ustawa o _ul_l!a~h
inwestycyjny.eh. Co to iest za s·prawa 1 J'lk1e
jest pochodzenie tych w0Ln y c!1 kapita!~w. Częi ć.
to niewąip'iw1e fą q, którzy w okre~1e wo1ennym jesŻcze umieli się obłow i ć i przenieśli
swoje środki i lal erily epekulacyjne do okresu
obecnego. Część znalazła znakomitą pożywkę
w obecnych warunkach, a szczegó),n ie wydajną w wielości cen' naszego przemysł.u państwo·
wego i w tym eksporc ie z jedinego rynku cen
sztywny-eh na ryl'lek cen wolnych. Siuszną jest
zapI'oponowanie !Ili i zobowiązanie ,
rzeczą
żeby !."lk1erowali swoje środki do iriwestycji, niezbęd••ych w gospodarstwie n'lrod„wypi.
Teraz zkolei chodzi o kupców, kiórzy ma·
kupcow , którzy mają low_ary na
ją firmy,
pólkach 1 poo. ladą, o le elementy, .ktore za·
zdronczą tym niebie ~kim ptakom,. iy; ąc~m wv łącznie ze spekulacji_ i kl~re slara1ą s!ę ich naśladować i nie przed1d:ida1ą całych swych obrotów Ur.zędom Skubowym i zarabiają na towarze lewego pochodzenia lepiej, aniżeli na
towarze legalnego pochodzenia. Pr•zyznaję, że
stanowią oni z<tgadnienie specjaJ.Jie trudne 1
s.1rnmplikowan e.
Wniesiona 'Jslawa o nadzwyczajnych pełno
mocnictwach dla Rządu w zakresie zwalczania
drożyzny 1 n_admieroego ~r:sku w obr~:ie. !:ianMowę posła K. Nadobnika poświęconą spra·
dlowym powinna .zn:ikom1c1e przycrymc się do
tego, aby uzdrowić stosunki w tym handlu za- wie handlu państwowego 1 stosunku PSL do
podamy w następnym nu·
zańadnien'a
teńo
· t ro wanym .
"
i;
re1es
I Druga rzecz, której będziemy się domagali, merze.

*
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całkowicie słuszne.

nam p. minister Minc sprawę
Referował
nadmiaru pieniądza i mówił, że w początkach
kwietnia mieliśmy 70 miliardów złotych, a w
a l\łaśnie
końcu maja 63 miliardów złotych to był okres największej zwyżki cen. Istotnie,
przemawia prze·
zdawałoby się, że wszystko
ciwko temu, a jednak śmiem twierdzić , że zwyż
ka cen, to jest dopiero nasti;pslwo emisji Pytam się, skąd się wzięło le 7 miliardów', w jaki
P. min.
sposób one narosły. One to właśnie spowodowały zv. yżkę cen na odcinku sektora państwo- powołania

M ma

posła

Tadeusza Nowaka PSL
m Se1mie

Minc uzasadniał potrzebę że wspomniane już przez posła Załę- sporządzenia wymiarów i rozesłanie
specjalnego, nadzwyczaj· skiego oświadczenie Ministra Skarbu do płatników wezwań,
początkiem roku 1947 władze san ego oraz szerokiego aparatu, mające- w jesieni 1946 r. - mówi na ten temat
.
.
.
. .
.
wego. . .
przys+.ąp1'ły do wym1·erzAmorządowe
P. m.rn1sler Mme _mow_tł .tez. o obiegu lowa1ow, i óO sprawować nadzór nad wymiarem zupełnie co innego.
u
.
l
d
.
o masie towarowe) , mow1ł 1cdnak w oderwa-1 ~, .
gruntowego i rozsyłania
podatku
a
ni
ezie
g
zastanowić,
tedy
się
Należy
o_raz
grunfc;>wego
pc;>datk~
niu od przebiegu emisji Cóż po viedział? Ja- t se1ągame1!1
Pierwsza rata
ka była podaż w kwietniu 1946 r .. i jaka jest dokonywac sc1ągama tegoz - tw1er- ży istotna przyczyna tego i kto za to nakazów płatniczych.
tego podatku winna być ściągnięta do
po~aż w kwietniu ;947.•_. Istolni_e ~zrost po- dzeniem, jakoby samorząd nie zdał w powinien ponieść odpowiedzialność.
Niech odpowiedzą na to pytanie 1 marca 1947 r. Natomiast dni„u 15
względzie egzaminu.
wa.z~y. Ale czy . rowru~~ , vysok1, 1_ak wzrost tym
ł .
k'
d
S . d ,,
?misp w tym czas ie Oloz smiem tv•1 21d, ć, że
marca 1947 r. ukazują się szczegółowe
nie ma powodu do wyrażania przekonania, że . łw1e~ zie prze e ws~yst Im n6: e~y, fakty.
Dnia :w marca 1946 r. Rząd uchwa- i skomplikowane przepisy wykonawobecna nasza waluta ma lepsze ~okrycie towa- ze p. mm. Mme w swoim przemowieniu nie podał sumy rzeczywistego wy- lił dekret o podatkach komunalnych. cze do dekretu o podatkach komunalrowe mt w kwietniu 46 r,
Dnia 24 maja 1946 r., a więc w 9 ty- nych. Władze samorządowe zaczynają
A teraz inna sprawa. Istotnie kwiecień roku miaru podatku gruntowego, tak za rok
bicżące~o dał znakomicie większe kwoty lowa- 1946, jak i 1947, oraz sum wpłaconych godni później dekret ten został ogło- je stosować i na nowo obliczają wymiary. 16 kwietnia 1947 r. ukazuje się
rów,_ ?!ż kwieci.eń ro~u . u.biegłego .. _Ale chcę I na poczet tego podatku w tych okre- szony w Dzienniku Ustaw.
zwrocie uwagę , ze kw1ecicn roku b1ezącego to ·ach
dekretu wprowadzająca nozmiana
w
więc
a
.,
r
1946
W październiku
.
.
.
.
·
był miesiąc akurat po pod wyże::- cen w prze-1 s
ustala zarazem, że
i'
obl1'czen1'a
we
.
,
1
h
czaw
Na mo1e pytame, postawione
myśle państwowym.
- · I 7 miesięcy po uc wa emu, a w 5 m1ed
K
d
b
wynosić 100 proc.
winna
rata
pier~sza
formie
w
ustawy,
ogłoszeniu
po
sięcy
sta~1c1e
prze_
omisji,
Chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedno. W p0- ' si~ . o ra
okólnika ustalone zostały przepisy wy- wymiaru za rok 1946.
równaniu z kw:etniem roku ub:e 1lego znacznie \ Mm1sterstwa Skarbu odpowiedział Jakże w tych warunkach oróana saże jeżeli idzie o dokładną sumę wy- konawcze do tego dekretu. Dekret ten
w.ięk_sz_ą rolę odgry':"a teraz bez~~tów_kow~ :i!>;ot miaru
!!'
podatku gruntOWeóO za rok
p1emęzn~, . z~aczme ~spr~wm.a się _t_echmka
~f; 0;~\::::~z~=~~iafv wb1:~k1;!~. s~r~;e0 :~·e~~~:~~ 11946, .fo t_ej sumy Rząd nie ;n~; Rząd natomiast przewiduje, że podatek I morządowe mogły do dnia 15 maja
nic od emisji do szybkości obrotu ,j,~ prączy- I szacuje, ze mogła ona wynosie około gruntowy winien być zapłacony do 1 powiadomić o tym pł<,iłnika i do tego
Ministerstwo listopada. Dekret w brzmieniu nie- 1P.rminu ściągnąć przypadające raty,
złotych.
, 1 ,5 miliarda
niają.
Weźmy „Wiadomości statystyczne", jedyny' Skarbu także nie orientuje się, jaka zmien~odnymł, wówczas obo~iąz_ującym Wina więc nie leży po stronie samorzą,
dos~ępny mi m 1 teriał źródłowy, ~tóry możn.~ suma podatku gruntowego w ubiegłym przew1. ywa _po_za tym, ze pierwsza du. Odpowiedzialnym za nie czuć się
Można
brac za podstawę do o_ceny roz\~oiu. pro-~ukcu roku wpłynęła. Szacuje się, że wym ie- raia wmna hyc mszczona do 1 marca. musi i faktycznie jest Rząd.
na tere~ue przemysłu i przyz~aJ~, ze. me we rzony podatek drunbwy za rok 1946 1 Dnia 1 kwietnia 1947 r. Rząd wyda- więc lu w świetle tych faktów i wypow1'ed71· p m1'n Mr'nca s'm1'ało zaryzy
d ·
l d d l t
·
. .
ł
„
wszystk1ch przemysłach sytuac1a iest 1ednako'
·
·
~
O e <re u z nia 20 marwa. Wydajność w jednych jest lepsza, w dru- do dnia 1.4.1947 r. wp ynął mnie} w1ę- Je nowe ę
kować powie<lzenir.: kowal zawinił, a
jcej w 70 proc. Jeżeli natomiast idzie 0 ca 1946 r.
gich - gorsza.
ślusarza chcą powiesić.
Ro~umiem, ~e jest wiele przy~zyn, które po~ rok 1947 - . w. pr~ Iiminarzu b u d żeto- . D nia 1 ~ k ~ietnia na we 1a ta u k azuje
W tej sytuacji zupełnie nie wytrzyUstaw.
Dz1en01ku
woduią, że me J:?s teśmy w stame produkowac wym przew1du1e się wpływy z podat- się w
Zmiana dekretu pociąga za sobą muje krytyki także argument przedz równą wydajnością, jak_~ r'.Jku_ 1937, ~le 'i.',•- · ku gruntowego na sumę 15 miliardów.
Z •po- stawkicli Rządu o konieczności szybw wymiarach podatku.
zmiany
danvch
P. min. Minc na , podstawie
apeluJ.ę .do. ~ana Mmistra, zeby za1ą~ si.:
rąco
,
•
•
,
J
, .
sprawą wyaa1nosc1 pracy na tych urządzemach
'.lkie mamy _ na tych zmęczonych i' zn~~zczo- szacunkowych . 1w1erd~1, ze podatek ~yzszego ;Zes~aw1en~a faktow ,wJ'.mk~, kiego uchwalenia tych nadzwyczajnych - żeby ta wydajność pracy była w1ę1ma. gruntowy do JeJ pory me został w wy- ze ukazame się dopiero w pazdz:erm- nych pełnomocniciw dla Rządu w zaściągnięty ku 1946 r. przepisów wykonawczych, kresie nadzoru nad wymiarem i pobozadawalniającej
(Przerywania. Głos .na ławach PPR: S.konw:ie sokości
i że uniemożliwiło władzom samorządo- rem pod.Jtku grunfowego.
podatkowy
aparat
z sabotaże_m)_. Maci~ .w .r_ęku wszy.stk·~ atuty, 'przez óminny
0
·
· ·
·
k
·
ł
.
wy szczegolme bardzie) mz ktokolwiek 11rn-v
wym wy oname w termm1e do 1 h- , Zre:;ztą Rząd zoroanizował już
· . aparat ten me zda egzammu.
_ 1.
. .
.
1
Ale przypuśćmy na moment, że tak stopada~ nie tylko ściągnięcia poc!.cdku jak ;!) Pan min. Minc ~świadczył - na
ri~ n~~eża~e~ ni_~dl1~ bme{ nat;~~ ~;~:7.z"
~he~:?; ;f;~~~~:ć ~~~wót wy~~dków,' ro!w5j na: Ijest, jak twierdzi p. min. Minc, mimo, gruntowe.go, ale przede wszy3tkim wielu obszarach ien propcmowany w
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przedłożonym projekcie ustawy apa- poza podatkiem gruntqwym nie świad-

Przemysł
państwowy
w.prawdzie oraz inne świadczenia i zakupy muszą
rat specjalny i to wszystko robi jesz- czy, okazuje się niezgodne z rzeczywi· wpłacił w terminie 4 miliardy złotych, być rozłożone na przestrzeni całego
cze przed zatwierdzeniem przez Sejm stością. Do tego należy dodać sumy, ale w tym samym czasie wybitnie p'od- roku gos·podarczego. Rolnik nie może
samego dekretu o podatkach komunal- wpłacone przez wieś na pożyczkę od· wyższyło się zadłużenie przemysłu zaraz po żniwach wyprzedawać zho·
nych z dnia 2 kwietnia 1947 r. Przed- budowy kraju, daninę narodową, o- państwowego w Polskim Banku Naro- ża ,a uzyskanej gotówki lokować w
kłada się w drodze nagłej ustawę o raz wpływy podatkowe ze spół dziel- . dowym.
banku. Wobec nastroju ir-.fa.ktycznego
specjalnych sposobach ściągania po- czości rolniczej.
Artykuł 11 projektu ustawy przewi- wzrostu cen, rolnik będzie wówczas
datków, a nie przedłożyło się Sejmowi
Rola spółdzielczości, według ustało- duje pełnomocnictwa dla Rady Mini· kupował towary, jakie spotka na ryn„
dotychczas i nie dało jemu możliwości nego p_rzez nas wspólnie modelu, nie strów, która w dokonanej już w kwiet- ku. Inwestycje będą wówczas nie cewypowiedzenia się, c odo samego de- może być z żadnych powodów po- niu podwyżce podstaw poda1ńu grun- lowe, nie zgodne z istotnymi potrze•
kretu o wymiarze podatku gruntowe- mniejszana, ale winna stale wzrastać. towego, może uchwalić obowiązek bami.
go, który, jak wiadomo już po wybo- Spółdzielczość winna zgodnie z ustawą całkowitego lub częściowego uiszczeWyciąganie zboża, jako podatku z
rach został podwyższony o około 100 o upaństwowieniu podstawowych ga- nia podatku gruntowego w ziemiopło- gospodarstw o intensywnym systemie
proc.
ł~zi produkcji, przejąć cały przemysł dach na obszarze całego Państwa lub gospodarowania, co w pierwszym rzę·
świadomi jesteśmy tego, że Rząd dą- rolny, co do tej pory nie zostało uczy- w jego częściach, dla wszystkich go- dzie będzie miało niewątpliwie miejży, by wszelike inwestycje w Kraju nione.
spodarstw lub niektórych tylko kate· sce, zahamuje w tych gospodarstwach
odbywały się według rządowego plaświadomi jesteśmy tych braków, ja- gorii.
produkcję zwierzęcą, zmusi te gosponu. Rząd dąży zaś przede wszystkim kie spółdzielczość obecna posiada I Podatek gruntowy posiada charakter darstwa do wyzbywania się inwenta•
do inwestowania na odcinku sektora wskutek bra.ku odpowiednio przygoto- podatku grunt.owego i zarazem do- rza, co spododuje niewątpliwie chwilo·
państwowego. Dzieje się to niewątpli- wanych ludzi, ogólnej atmosfery, w ja· chodowego. Przy podatku dochodo- wy spadek cen na żywiec ,a po niedłu
wie do pewnego stopnia kosztem pry- · kiej rozwija się; nasze życie poJi.tyczne wym istnieje zasada, że podstawą wy- gim czasie ponowny gwałtowny ich
watnego inwestora. To drenowanie jest i gospodarcze, a przede wszystkim wiaru tego podatku jest uzyskany doChciałbym jeszcze. dotknąć z&gadwłaśnie okazją do przepompowywa- wskutek nie powołania dotychczas sa- chód w roku poprzedzającym rok po- nienia poborców, mimo, że omawiania kapitałów z sektora prywatnego do morządu spółdzielczego i niezupełnie datkowy.
nie tego zagadnienia od tej strony jest
sektora państwowego.· Mimo to wszy- słusznej i celowej, a stale jeszcze nieTwierdzimy, że wprowadzenie tego nie popularne.
stko jednak nie widzimy rzeczowego steły pogarszającej się struktury orga- rodzaju <Obowiązku płacenia podatku
Doświadczenie z okresu ~wiadczeń
uzasadnienia do tej, jaką obserwuje- nizacyjnej spółdzielczoki.
w ziemiopłodach jest przekreśleniem rzeczowych przekonało nas tym, że
my ,ne rwowości i stosowania takich
Jesteśmy natomiast przeciwni budo- tej zasady, nawrotem do świadczeń wyniki działalności brygad kontyngerrmetod i specjalnego szerokiego apara- wie państwowego aparatu handlowe- rzeczowych, uwstecznianiem form ży- towych, podchodcząc do sprawy w
tu, jaki przewiduje przedłożony pro- go, budowie nowego aparatu i w do- cia gospodarczego, co może wielorako sposób mechaniczny, nie rozumiejące
jekt us1awy, chyba, że chodzi tu tak- datku za pieniądze skarbowe w tych i ujemnie odbić się na produkcji rol- zasad gospodarowania, burzyły nie·
że i o to, czym z dużym za·pałem w czasach, gdy z ust przedstawicieli Rzą-r niczej.
kiedy podstawy produkcyjne gospodniu wczorajszym mówił wiceminister 'j du słyszymy, że aparat handlowy jest
P. min. Minc twierdzi, że zarządze- darstwa. Jeżeli w dodatku obecnie poSkarbu Dietrich, że chce się złamać za liczny.
nie to ma: 1) zapobiec redukcji war- borca zainteresowany będzie ściąga"'
zauważony przez niego kompleks in- i Należy przy tej okazji i tę rzecz je- tości podaku gruntowego do minimum, niem podatku, osobistym zyskiem dywidualności wegetacyjnej i osobnia- szcze podkreślić, że w odróżnieniu od 2) ma to przyśpieszyć uiszczenie po- ściąganie to będzie jeszcze bardziej
ctwa społecznego, na który to kom- dochodów niektórych kategorii pra· datku podatku gruntowego, Pan wice-- mechaniczne, dokonywane jeszcze z
pleks zdaniem pana Wiceminisira cowników miejskich - na wsi każdy, minister Szyr chce tego dokonać w większą bezwzględnością i niewątpli·
Dietriecha wieś polska choruje. Ale w nawet najmniejszy do chód chłopa- przeciągu dwóch tygodni; 3) ma to wie w wielu wypadkach ostatni ka.takim wypadku to jest już oczywista podlega opodatkowaniu.
przyśpieszyć wyprzedaż zboża przez wałek chleba ,czy litr mleka zostanie
zmiana dotychczas uznawanego przez
Również często powtarzane w pew- rolników, powodowaną obawą przed rodzinie zabrany. Doświadczenie uczy
nas modelu gospodarczego, a. także nych sferach twierdzenie, jakoby wieś tym nakazem.
nas także, że instytucja komisarzy f
modelu sp?łecz.n<;> • politycznego. . była na[go!szym i opornym podatniArgument pierwszy wydaje się dziw· ich uprawni~nia stać. mogą się.w wielu
O tym, ~e. w1es rzekomo o~ec.me k1em, me Jest zgodne z prawdą. Dla nie brzmieć w tym czasie, kiedy twier- wypadkach narzędziem walki partyj•
poz~ poda~k1em $~u~towym. me, Jest przykładu podam . cyfry, dotyczące dzi się równocześnie, że zwyżka cen no-politycznych.
o~c1ązon~ zadnym1 sw~adczemam.1 pu- wpłat na rzecz Danmy Narndowej.
została zahamo,w ana, że Rząd dążyć
Sądzimy, że przy istniejących już
blicznym1, słyszymy me poraz pierwRząd preliminował 11 miliardów będzie do obniżki cen, ja kto słysze- przepisach ustawowych i ro.zpor~ądzeszy.
. . .
.
.
wpływów z Daniny Narodowej.
Do liśmy. oPdważa to wiarę w realne wy„ nia.ch wykonawczych, dotychczas'ow.y
Czy w1es is.tofn~e poza podatkiem dnia 1 marca 1947 r. wpłynęło 11,5 mi- niki przedstawionego planu Rządu, o aparat samo.rządowy, wymiarowy i
grunto:wym nr~ w:ęc~J na rzecz s.~ar„ liarda. Wieś miała wpłacić około 2,7 którym w przemówieniu p. min. Min· poborczy będzie w stanie należycie)
bu Panstw.a .n.ie swiadczy. Pom1Jam miliarda. Do dnia 1 marca 1947 r. wieś ca słyszeliśmy.
na czas wywiązać się ze swego zada:.
SJ?ra~ę uc1ązliwych, częs~o bezpraw- wpłaciła ok. 2 miliardy, przy czym w
Szczególnie z punktu widzenia go- nia, że ·od opieszałych i opornych po~
me. ządanych~ szarw~rko'Y na rzec.z ostatnich tygodniach lutego wpłaty te spodarczego dziwnym wydaje się ar- datników można będzie zaległości wy•
gmmy, organo~ be,zp1eczenst~a, ~OJ- były największe i sam Rząd przewidy- gument szybkiej wypr.zedaży zboża na- egzekwować przy pomocy normalne•
·ska, a nawet mektor:rch p~r!n .pohty- wał, że one wydatnie się więkśzą, co skutek mającej zaistnieć obawy.
go aparatu egzekucyjnego, i że , z tycn
c~nycl: .. Poz~ powyzszymi swi.adcze- istotnie miało miejsce. Stosunkowo zaś
Gospodarka rolna wymaga przecież wszy~ich wyżej przytoczonychwzglę
ma wies "płaci o?romną danr'.1ę na niski procent wpływów w terminie spokojnego planowania i spokojnej i dów wprowadzenie tych zarządzeń
~·zecz. S~arbu Pans~wa w f?rm1e po- przewidywanym, tłomaczono krótkim uregulowanej •pracy. Moment jakiej- nadzwyczajnych i na1dzwyczajnego
srednieJ przy. zak~p1e towarow ?1ono- o~re~em w1pł~t. Na?mi~nić n~leży tu- k~lwiek obawy jest il:l rzeczą złą i szko· ?odatkowego. i koszt;>w.neg9 .aiparatu
polowych z Je~neJ strony, oraz przy taJ, ze zalega1ą głownie panstwowe dhwą, a zarazem nie wychowawczą. Jest zbedne I okazac się maze szko~
zakupi~ .towarow wolno • rynkowych mająiiki ziemskie.
Poza tym inwestycje w gospodarstwie, dliwe.
.
z drug1e1 strony.
Ludność rolnicza w Państwie siano·
wi j.eszcze zawsze 6.3 proc. Bierze on? 1
ud.ział w opłatach r:a rzecz mo~opoh, 1 TROJAN FELIKS
ktore przynoszą Pansfwu w mysl preliminarza na rok 1947 w Monopolu
Solnym - 500 milj., w Monopolu Tyioniow:vm 19,5 miliarda, w Soirviuso·
wym 16,515 miliardów, w Zapąłczal:J
l:J
nym 700 milionów.
w tym czasie, gdy monopole z u- Pełen' ~fno~ci mógł by spoglądać rolnik w dzaj spółdzielni, prowadzonej przez jednego Ipokarmów lekko strawnych, or:r;eźwiafącycli
działem ludności rolnicze]· przynieść przyszłosc, "".idz~c podrastają~e. na polach plo- I instruktora konserwiarza i zbierany szczaw gór- i przez swoje działanie lekko ściągające na
r.y: gdyby me. kilka najwazmeiszy.ch bolączek, ski solony lub cukrowany sprzedawali do błony śluzowe, zmniejsza pragnie.nie w dni u•
mają Państwu 47 miliardów 227 milio- k~or~ wpływa1ą deprymująco na iego usposo- ośrodków przemysłowych w Czechosłowacji, oalne, 5 loneazne.
nów złofych, gdy wieś płaci w 25 pro- bieme.
główme do Pragi, Brna i Morawskiej Ostrawy.
Zbierać szczaw mogły by dzieci wiejskie,
centowym udziale podatku gruntoJedną z najważniejszych jest brak i drożyz- Dorobili się oui z czasem ładnego sklepu z tym bardziej, że zbliża się okres końca zajęć
Sk b p • t
S
· na cukru, tego najważniejszego artykułu po- przetworami rnślinno-konserwowymi, owocowy- szkolnych i dzieciaki są wolne do pracy, przy
wym na rzecz
ar u ans wa 3, ml- trzebnego rolnikowi do należytego wykorzysta· ni i miod~m pr-,;y iednej z główniejszych u]jc której mogły by sobie trochę zarobić choćby
liarda złotych, cały przemysł państwo- nia darów ziemi z ogrodu, sadu, pola : łąki. handlowych Pragi.
tylko na ołówki i zeszyty na począt~k przyszwy przyniesie tylko 3& miliardów zło- Wiosna i początki lala, aż do rozpoczęcia zbioA zaczęło się od tego, że w przejeidzie lego roku szkolnego.
tych bez odliczenia sum, zawartych w ró.w żyta . z pola są .okresem podczas któ:eg~ przez jc~ną z wios~k prol"'.sor slawis~yki ~": ui;ii;· Z'ająć się przygotowaniem konserw mogły by
preliminarzu budżetowym na wyży- Wiele mozna by zrobić potrzebnych tapasow ' wersytec~e, Praskim, kupił w chacie wiejskiej le dziewczęta wiejskie, które ukończyły szkok?~serw, gdyby tylko :eny c~~ru były dostęp- p~rę sło1kow przyrządzon.ego na cukrze. szcza- ły rolnicze czy kursy gospodarstwa domowe·
Wienie pra.cowników, korzystających Z niei_sze, a czasem woaole mozliwe było go do- wm, przy czym zach~yc~a go znakomila. !a~ 01 a przez to miały by pewne źródło dochoprzydziałów ka-rtkowych po niższej, stac.
kość 1 p1esłyóan.a lan1osc towaru. A ·dale1 iuz du. Takich dziewcząt i kobiet jest co raz więcej
aniżeli wolno, rynkowa cenie.
Tak naprzykład szczaw wiosenny, łąkowy, poszło całkiem gładko, bo profesor pierwszy po wsiach
Wiemy, że wpłaty przemysłu do młody nadaje się doskonale na robienie kon- był inspiratorem spółdzielni i zapalonym proB k · k
I'. .
ł
k .
t
serw zupnych z użyciem stosunkowo niewiel- pagatorem jej wyrobów.
ra . cu ru . para IZUje ca ą a cję '!" ym
Skarbu Państwa uwidocznione w bud- kich i::lodalków cukru. Konserwa ta w słoikach
z kongresówki wywóz szczawiowej konser- ~tględzie.. rozna by przez dos~czkmel me•
żecie W kwocie 3& miliardów złotych szklanych jest bardzo cenioną i posz·ukiwaną wy miał nieco inny charakter. W kilku mająorym. wws .om, maiącym waru i .~ ':mu,
powstają właśnie z różnicy cen towa, w wielu krajach przede wszystkim o charakte- teczkach ziemskich zatrudniono dzieci fornali cukr1;1 1. ~łoikow szklanych, nagromadz.ic w1ę.k
rów, sprzedawanych po cenach wolno rze przemysłowym jak Belgia i w krajach o roz· zbieraniem szczawiu na dworskich łąkach, kló- d7 iloscb ~ych kon~~rv.h do ma~azy~o':" społ·
1 z Y u nnmai )'.C . or~amzac)l i .towa•
·winiętym silnie ruchu turyslyczno-klimatycz- ry przyrządzaia i pakowała żeńska część ro- . ziem
rynkowych, których io towarów wieś nym np.· Szwajcaria. Nawet kraje, które mają dziny wla~cicieK Tutaj ze względu na obec- 1 z.yst~ 5 1'._ołeczny~h opie,k~, ktore 1:1trzy~u1ą t~;
na skutek znanego faktu zawiedzenia zasadniczo dużo tego materiału np. Związek ność czynmka fachowego w osobie jednej z mło- ~ze i .da.mew~ 1a.dł.oda/JI~ .d.!a .b1edakow. Nie
t. zw. akcji przemysł dla wsi - była w Radze:cki są chę\o,ymi nabywcam' dla ośrod- dych kobiet z ukończoną szkołą ollrodniczą i Jada s.ię zup rown~ez w. tei ilości ao prz.ed t~~
dużeJ· cze,ści nabyWCA.
ków ~ktLpień ludności robotniczej. Pewne ilości dwoj~a młodych ludzi mających średnie szkoły nat 'k~ikh, częs~o lk~)'.m: g1\brakud znai.odo'sh .
-i
konserwowanego szczawiu przed wojną wywo- handlowe produkcja stanę~a od razu na wy- ~z u i. onserwiars i7J 1 r~ u o powie me
Znany fakt, że z tej sumy 38 miliar· .żono .z Poznańskiego . Konserwy te były wyra- sokim poziomie, a w rozprowadzaniu towaru s~odkow ~onsen~acyi.nych! ala_ ~ych n~"".et co
dów przypada 14 miliardów na prze- biane · w kilkudziesi~ciu · większych gospodar- dopomogły rozgałęzi~ne stosunki pokrewień- me ~rakk~~ chęki ani ;:~aiomosci techn~ki kon·
·
ł
stwach chłopskich, które skupowały szczaw stwa. Ta spółka rodzmna przez swoich krew· se.rw~ars lej, s . onnosc1 do zaro~ku i zrozu·
mys t cu k rowmczy, a więc przemys o- zbierany przez dzieci na łąkach nad Notecią. I nych sprzedawała później duże ilości konserw mienia z~aczema społeczno - gospodarczego
party wyłącznie O owoce pracy rolni- następnie pakowały do słoików szklanych i szczawiowych, szparagowych i sałacianych do tego rodz.aiu .przen:ysłu domowego.
ka - świadczy także O tym, że i tu W przeprowadzały fermentację jego u siebie w do- Szwajcarii i Belgii, mając tym większe zyski,
Zdarza1ą s1~ ~mieszne fakty, że żona na wsi
tej sumie znajduje się poważna suma mu. Ponieważ ze względu na różnorodność to- że udało się jej wystarać o przydział cukru po podwarszawskiej gotuie chłopu zupę szczawiop ośrednic!'l świadczeń rolnictwa na waru i niejednolitość opakowania nie był on cenach tak zniżonych jak do celów przemysło· wą na konserwie, przywiezionej przez niego w
•

I

i

Q

d0ffi.0lJJ11

przem11sł

dopuszczany do eksportu, sprzedawali go zrze· wo-technicznych.

konserUJarsk1•

słoiku z Warszawy, gdzie jeździł spr:;edać kar·

rzecz Skarbu Pa~s~wa. Gdy zest.awimy sieni w spółkę chłopi przez swojego przedsta- Zapotrzebowanie na tego rodzaju towary kon ~ofle lub. jarzyny.. ~ynek jest bardzo chłonny
tę sumę Z 500 mJ11onowym deficytem, wiciela ruchliwego, rzutkiego syna małorolneJ!o, serwowe jak szczaw na cukrze i inne konserwy 1 wa~unki pr~dukCJ1 i;>r~yrodmczo-agrotechnicz·
jaki wykazał przemysł węglowy w ro- który miał maleńk' sklepik w Gdyni, na okrę- Izielne i owocowe przyrządzane z cukrem jesz- ne ruesł)'.chame .sprzy)aJące, ale potrzeba tylko
ku .1946 _ to wówczas cyfry te nabie-1 ty.przyb.ywające d 1 portu, .przy .tym. najlepszej cze silniej. wzrosło obecni': na rynkach -zagra- 'stworzema moż~1wości przez doslarc.zeni.e ni~z:
. .
ł
.. .
k .
klqenleli dostarczdy stalki sowieckie.
mcznych i wewnąlrz kraiu. Zupa szczawie;-.·;„ · będnych do lego r;:;ec~y 1ak cukier 1 sło11ci
Ia)q gębo 1\leJ ~ymowy, a. la . c~ęst.o
Chłopi w kilku wsiach kolo Limonn1)'cj na 1 o~lc~y clo najlańsze~o jcszc7e rod;:;aju zup i 1 n'danc :r; pr7.ykrywkan:1 fob n<1wel bez nieb..
POWigr~ap.e 1Wlerdzerne, ze Wl~S 'IllC Ipodgón:µ Karpackim zorganizowali się w ro· ' dzis jadany.::h w Warszawie. W lecie należy do I A więc pole pracy dla organi1 ~totów,

•

•
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W celach naukow,Ych przeprowadziłem długie
ładnymi Angielkami i ustaliłem, że żołnierze każdej narodowo·
ści próbują zawrzeć z nimi znajomość w inny spo~ób. A więc:
Po 11staleniu sk ł adu osobowego koAnglik.- - Może tak razem na drincka?
misji badawczej ONZ dla spraw Palestyny i w yposażeniu jej "' duże
Czech: - Czy zna pani piwiarnię Babecka w Pradze? .„
Amerykanin: - Boże, jaltaż pani podobna do mojej matki 111 pełn-0mocciicl wa przez Zgromadzenie
przystąpiła do o·
oto jej fotografia sprzed Generalne, komisja
r.iłodości! Proszę niech pani zobaczy działal

Z A PA LN ICZKI

lu

Pewien polslci sierżant f abrylrował zapalniczki, sprzedawał je
po 5 szylingów kolegom i uzbierawszy ::avitelc forsy przyjechał na
arlop do Londy11u. Jalw szczery Polak wlazł od razu do najszy·
/.owniejszego hotelu w 'W est-Endzie.
Stojqc przy hnrze i pijąc coctaile za 6 sh. zapalił papierosa.
.!ukiś szykowny 1eg omo.~ć podszedł mówiąc:
- Jestem inżynierem. Widzę. że pan ma nieznaną mi zapal·
• r• iczlif:. Czy rnogę ją obejrzrf?
- Ależ proszę bardzo!
Gentleman ogląrlal cl111·ilę ma.szynl•ę, me próbując jej, po
czyrn rzekł:
- Owszem dobra. l,erz potrzymał bym z panem zakład o fun·
111, że nie zapali .~ię 011a od pierwszego pstryknięcia.
- Trzymnm zaldad! - zawołał sierżant pewny własnego wyrobu.
Szarpnął palcem , ln1cl111a,l plomie1i. Nieznajomy wręczy[ mu
funta z lmrtuazją i odszedł. Po sekundzie de sierżanta zbliżył si;:
Z((rządzajqcy barem i szepnął:
- Ten pan proponoirał panu zalclad co do zapalniczki. Może
pan chce złożyć ,ęlcargę f 11a niego za natręctwo?
- Skądże:f:, odparł sierżant, - znrobilem fw1ta i nie mam
do niego żadnych pretensji.
- Ach, - wr,ętchnąl znrządzający, - nie możemy .~ię po·
~być draba ...
l zaciekawionemu sierżantowi wyłożył całą sprawę.
- Ten jegomość to oszust. Obchodzi najdroższe lolwle, uda· 1
JC zainteresowanie zapalnic:;/cami i proponuje zakład o funta. Wia·
domo, że na 10 zapalniczek 9 nie zapali się od pierwszej próby.
Ale goście lubią się hazardować, więc ten oszust zarabia ze 20-30
funtów dziennie ...
- Czemuż polirja go nie przymlmie?
- A za co? Przecież on tylko proponuje zakład. Możn.aby
f!O zamknąć tyllw za natręctwo , ale znowu nilwmu nie chce się
„l;ladać slrargi.„ Więc czelwmy ohazji.„
Sierżant spojrzał na gentlemana, który rozmawiał z kimś
ie lcqcie i aż cmolcnql z podziwu:
- Cholera, to cwaniak! Ori znalazł w zapalniczlcach jeszcze
lepszą żyłę złota niż ja.„

pracowania programu swojej
ności . Jak donoszą ostatnie kom wnika ty, w początkach czerwca komisja
wyjeżda do Palestyny, by w sposób
wszechstronny z uwzględnieniem pro·
pozycji wszystkich zainteresowaoych
stron, p•· zeprowadz i ć badania i zapoznać 31ę na m'iejscu z fakt y cznym
&tanem rzeczv.

40 laty ...
Norweg: - Na tnkich ślicz11 ych nogach to pani chybn iiwiPt·
11ie jeździ na nartach?
Kanadyjczyk: - Może pani zapali prawdziwego, dobrego ka·
nadyjskiego papierosa?.„
Polak: - Chodźmy razem na spacer w pole ..•

Za podstawę sw oich badań , komisja
wzięła 5 propozycji, a mianowicie:
WYKŁADOWCY

1) Palestyna ma być oddana pod
powier'-lictwo ONZ do chwili, ide<ly
sytua.cja w tym kraju, nie znormałi"
zuje się .

Żołnierz polslci i bry tyjski zgadali się 111 barze, iż .~q nkurat
<•baj na kursach szoferskich.
2) Palestyna winna stać się pań ·
- Kto u was wylcłada? - zapytał Tomm.y.
stwem dla Żydów i Arabów z zapew·
- A no, - odparł Polali, - 2 kopitanów, 2 porn<·zni/.~ów, nieniem Ludności chrześcijańskiej, mu·
poza tym jest major„. A u was?
zułmańskiej i, żydowskiej całkowiteJ!-0
- 2 szoferów autobusowych, jeden taksówkarz i jeden w/a· samorządu.
.friciel warsztatu reperacyjnego.„
3) Podział Palestyny na dwa oi!rębne państwa. Była by to realizacja

*

pianu Morrison 'a który w ubiegłym
roku zaproponawał podział Palestynv

KTO CO LUBI

z z astrzeżeniem decydująceJ!o ~łosu
Wielkiej Brytanii ·w sprawach obrony,
stosunków zagran;cznych i cła.

"l':

Pan Wojciceh: - Bylem wczoraj na ślubnym obiedzie mego
lwlegi z ministerstwa. Mówcy kolejno wspominali jale dziadek pa·
11a młodego siedział na Sybirze, jale jego matka umarfo 11a raka,
Jale kościół naprzeciw warszawslmego domu panny młodej został
zbombardowany, jakiemu zniszrzeniu uległa Łomża, 1v lctórej miesz ·
l.:ały ciotki jej ciotki. Spłakaliśmy .się wszyscy jak dobry ...
Mr. John: - Ja byłem wczoraj na stypie po moim przyjacielu
lotniku, który zginął nad K a11nlem. Koledzy opowiadali jakie ka·
wały im. płatał, powtarzali jego najlepsze żarty, lctoś w~pomniał
.~wietne przygody jego narzeczonej. Uśmieli.~my się wszvscy do roz·
puku ...

4) Propozycja st.,nistvczn.a, zatwier•
dzona 111 a kongresrn w B a zylei atby
Pahstyna stała s i ę W'l'pólnoh, tyd'Clwską..
5) 'i,ropozy-.111 arabs1ka, pnewidują
ca włączeoie Palestyny do Syńi z
którą łączą ją więzy ~istoryczne .

Podró:ż komisji do Palestyny ma
potrwać do 2 mies i ęcy, gdyż w mię·

dzycz·asie komisja zwiedzi obozy dla
wysiedlonych w Niemczech i Austrii
oraz wysłucha opini i rzecz.ników arabskich w Egipcie.

W wywiadzie udzielonym korespon·
dentowi agencja Fraince Presse w Jenozolimie, sekretar21 komitetu arab·
muzyczoo-wokal•oe
„Po- skiego dr Haladi ośw1 u dczyl , że wś.ród
Arabów palestyńskich dominuje ten·
chwała Krakowa".
dencja do zbojkotowania komi s.ji baDyrekc ja Miejskiego Muzeum Ar- dawc·zej ONZ.
na
tystycznego w Krakowie urządza
okre-s „Dni Krakowa" wystawę sztu·
W zakończeniu wywiadu dr Haladi
ki ludowej. Wystawione są bardzo cie- wyraził obawę. że pewnego dnia wielkawe okazy twórcz-ości ludowej . Do· ka dyplomacja okaże się be;z:sifną i
starczy je ze swych zbiorów Muze· wó.wczas kłeśtie Palestyny trzeba bę
urn Przemysłu Ąrlyslyc .mego i Muze· dz'!e uregulować sit'\ m i ędzy Ż ydami
urn Etnograficzne w Krakowie. Znaj· i Arabami.
duja się na wystawie również zbiory osób prywatnych, które żywo inte-

Otwarcie „Dni Krakowa"

·

odbyła się występy

I

Nii tynku krakowskim
inauguracja „Dn i Krakowa". Na w s tępie prezydent miasta W olas wy)!losil
R „
b l h · d
'
. . Je d e1~ z P o l ak·ow,, przy y yc . .me awn?. z , OS]l, został przy· przemówienie. Dokonał również urodzielouy 1ako mechanik cło dywiz1onu mysliwcow. Wlyszedł rano cz,ystego zawieszenia flagi „Dni Krakowa" ozdobionej godłem Lajkonika.
do pra'-'Y i spot/wł się z angielskim mechanikiem.
Z wieży ratuszowej herold w otocze·
Anglik zaczql rozmowę od normalnego pytania:
'11U świty i. trębaczy ~dczytał„ mani_ Polish?
\ fest ogłasza1ący „Dni Krakowa . Sko?
·
•
.
lei nastąpiło uroczyste otwarcie sal
- A zapohlbym se, wo me m.am co.
za· nowourządzonych w Muzeum NaroAngli'k nic nie zroznmial, ale wyciqgnął papierośnicę
dowym w Sukiennicach. W salach
rroponował:
tjch znajdują się dzieła sztuki ma· _ Sm.oke?
resują się i kochają sztukę ludową.
l J larskiej, które uratowano od wywie- Są to ek•poaaty rzeźby 1 malarstwa,
. . · ·
D · 1 • w.7 ·a b I
·,_.
A
.
z1ę1m/ę. w r zę rac Jlt, zes się JUŻ po po· zienia i zagrabienia przez Niemców.
cmorrnę se.
; W Sukiennicach odbyły się wieczorem ceramiki, przedmiotów zdobniczych.
~ku faj n godoć wyuczył.

PAPIEROS

i

W dniu '5 czerwca
spadł w Moskwie śmeg . To niezwykłe zjawisko,
spowodowane zostało falą zimnego powietrza,
które napłynęło z okolic podbie!(un-0wych.

WSPóLNA OBRONA ARGENTYNY I USA.
Staay Zjednoczone i Argentyna osiągnęły porozum ien ie w sprawie zawarcia umowy o wz a jemnej pomocy w razie agresji.
POROZUMIENIE NAFTOWE. Czter v l owa·
rzystwa naftowe Iraku, reprezentui ące interesy St. Zjedn·oczonych , Anitlii, Francji i Holandii.
doszły <Io porozumien ia w ~prawie prz y znania
Amerykanom powafo ych koncesji naftowych
na terenie Mossulu .

życia .

KREDYT U. S. A. DLA MEKSYKU. Rząd
St. Zjednoczo .rych udzielił Meksykowi kredyt
w wysokośc i 100 milionów dolarów, fla zakuo
maszyn i surowcó w, potrzebnych dla rozw01u
uospodarki meksvk a ńskiej .

COFNIĘTE

ZEZWOLENIE PRZF.LOTl'W
DLA SAMOLOTÓW WĘGIERSKICH ;ak donosi radio frankfurckie, władze amerykańskie
cofnęły dla samolotów węgierskich zezwc!en ie
mi przeloty nad amerykańską strefą okupacyjną w Niemczech i Austrii.

Nieznany sa·
TAJEMNICZE SAMOLOTY.
molot myśliwsk i przelatując nad zatłoczonym
basenem pływackim pod Wiedniem w radzieckiej stref ie okupacyjnej, otworzył og i eń na ką
piących się w basenie Dwie osoby zostały ran·
'1e. Samolot leciał w towarzystwie dru~iej ma·
&Zyn.y, również r,'eznanego pochodzenia.

DZIECI POLSKIE W CZECHOSŁOWACJI.
Rząd czechosłowacki postano-wił zaprosić do
Czechosłowacji na wywczasy 500 dzieci polskich
na koszt ministerstwa opieki s.połeczneJ .
NOWE żRóDŁA NAFTOWE. W pók10cnej
Syrii od'kTyto pokłady ropy naftowej, znajduiją
ce się tuż pod powierzc!lnią ziemi. Ostatnie
wiercen:a w &kazują , że pola naftowe cią:!ną

TAJEMNICZE PRZESYLKI POCZTOWE.
Brytyjska policja polityczna prowadzi energiczne dochodzenie w sprawie tajemniczych przesyłek, które zawierają siln y materiał wybucha.Wv..!twta;
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Komilel
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miesięczna

wynosi 20

Składano w

plan przekazania do dyspnycji N iemiec 50 statków handlowych.
NOWY AMBASADOR W. BRYT ANll. W
dl'.liu 4 czerwca przybył do Warszawy samolotem nowomi anowan y <1mbasador ~- Brytanii
Clatr Gainer .
NOWA PARTIA POLITYCZNA WE FRAN·
CJI. We Francji powstała nowa partia poli·
tyczna pod nazwą „Francuskie Zjednoczenie
Pracy". Pro~ramem wyt ycznym partit jest po·
łączenie ruchu republikań skiego z partią radykalną. N a czele part' i s lan ął znany zwolenn ik
S tanów Zjednoczony ch E uropy, d ziennikarz Juli en Da·b!in.
BRYTYJSKIE.J.
MARYNARKI
WIZYTA
Jednostki br ytyjskiej mar ynarki wojennei w
drodze na doroczny letni <Teis ćw i czebfly, z:rn 1ną do I' openha:!i i Sztokholmu.
NOWE żRóDł.A ROPY NAFTOWEJ. W Starej \i/si pow Brzozów, odkryto nowe .!r.xll a
ropy naftowej. \Y/ pierwszym dniu przez otwor
dwuca lowy otrzymano 2.0DO litrów ropy b •ale „
tj . praw ie czystej benzyny.
HISZPANIA MONARCHIĄ. Jak donosi Agencja Reutera z Madrytu, parlament hi&Zpański
ustawę o na·
aklamację
przez
u chw ~ ił
stępstwie tronu, na zasadzie której Hiszpania
stała się formaln ie mo,narchią, a gen. Franco
pozostał w dalszym ciągu naczelnikiem pań·
st wa.
NOWA USTAWA ST. ZJEDN. ·Senat USA
proje.kt nowej
głosów
większością
ustawy, ogranicz a jącej działalność zw i ązków
zawodowych .

uchwalił

zł
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S~ółdzielni

----.WJ.clawnic:zej

Ciekawie wykonane są kuk i ełki z
plastelin y w stro jach re~ionalnych
Ziem Odzrkaovch. Przy k ażdej z nich
znajdu je się k5 i ążl-a op isująca historię
\ dzielnic poszczególnych. Wy•ta)'\•iono
działami książk i najpoczytniejsze, których wydawnictwa wz11owiono, książ·
ki nowowydane. Ośrodek Metodyczny sekc ji Wychowania Przed 3zkolnego zaprezentował zb ;ór obrazków sti!pomoc do ćwiczeń spo·
nowiącyc!1
strzegania i mowy, ry sunki odtwarza·
Wśród stois'k
jące treść powiastki.
zagranicznych w stoisku włoskim
zwraca uwagę ilustrowane wydanie
tlumaczc•!lej z poli.1dego książki pt.
„Dary wiatru pótnocnego" - Sieroszewskiego i „Quo vadis" Sienkie·
wicza.
W slolsku szwedzkim znowu odnaj·
dujemy książkę Konopnick;ej „Na ia•
gody". Książka ma ogroml!le znacze•
nie w życiu dziecka - jest jednym
z głów~ych cz.ynników wpływających
l'.ia rozwój umysłu. Nie można więc nie
doceniać pomysłowo urządzonej wy•
slawy książki w Warszawie.

I
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Amerykańsk i e ministerstwo wojny realizuje już

Pol•kiego Stronnictwa Ludowego.

Wykonawczy

Międzynarodowa wystawa książ~k
dla dzieci została urządzona w War·
azawie w gmachu Związku Nauczyc:ielstwa Polskiego. Znajduje tu się
stoisko polskie i stoiska zagra11iczne.
Stoisko polskie liczy ponad 250 ksią
żek. Bogatsze ilościowo są . zb i ory ksią·
tek dziecięcych ZSRR. Stany Zjed·
noczone reprezentu1e zbiór 200 ks i ą
W stoisku polskim. szczególną
żek.
uwagę zwraca j ą ilus tracje, układanki,
powstawanie
ilustrujące
wykre~y
książki począwszy od rękcp ·; su a skoń·
czywszy '1a księgarni , przyJ.iolow ane
przez Sekcję Bibliotek Dziec i ęcych w
Warszawie.

STATKI AMERYKANSKIE DU. NIEMCóW.

śNIEG W MOSKWIE.

KSIĄŻEK

DLA DZIECI

lraokiego.

wy. Paczki z napisem „poufne - do rąk wła
snych" m.in. otrzymali min. Bevin i b. min.
Eden .

POWSZECHNA SLUżBA WOJSKOWA W
Prezydento wi Trumano wi został
U. S. A.
przedstawiony plan obow ; ązkowej służby wojgkowej w czas ie poko ju. Pl an przewiduje przeszkolenie w szystkich m ęż cz yz n od 18 roku

MIĘDZYNARODOWA

WYSTAWA

•ię na długiej przestrzeni pótwyspu Ar~b · ko

M"gawki .z tygodnia
Wielka
PODZIAŁ FLOTY BRYTYJSKIEJ.
Brytania postanowiła przekazać różnym pań·
stworo 89 jednostek morskich z własnej floty
wojenmej. Grecja otrzymała już 3 kontrtorpe·
dawce, 5 łodzi podwodnych i 7 kanonierek.
Turcja 2 kontrtorpedowce i 1 łódź podwodną.
Kanada otrzyma 1 lotniS'kowiec i kilka le·kkic!l
krążowników, Prócz teJ!o Francja i Holandia
otrzymaJą l!la zasadach pożyczki po 1 lotniskow·
cu, Nowozeiandia 2 krążown i ki. W chwili wybuchu wojny W. Br ytania posi a dała 283 jednost·
ki , obecnie posiada 785.

PRAC

KOMISJI BADAWCZEJ DLĄ
rozmowy z wie·
SPRAW PALES,TYNY

-
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