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nawet napozór beznadziejnej sy- czać odzyskanie niepodleglo"śc~
tuacji naród polski nie ulegni~ Mamy tę głęboki} wiarę, że od·
i walczyć będzie dotęd, dopóki zyskanie niepodległości Polski,
nie zerwie pęt przemocy i nie- po koszmarnych latach okupacji
Dzień 22 lipca stal się dniem powstal Pol ki Komitet Wyzwo- jeźdźcy germańS<kiego i zapo- woli. I w tym tkwi istotny sens hitlerowskiej jest ostatec;me i
często
beznad~iejnych wiecznotrwałe.
Święta Narodowego, Dniem Od- lenia Narodowego, jako zal~żek wiedź zwycięst\\ a pełnej demo~ tych
wzlotów
narodu
polskiego ku
rodzenia Polski.
Tymczasowego, a później Rządu kracji są zupelnie dostateczne
Wiara ta tymbar'dzieJ jest ra·
Uroczys.te obchodzenie te~o Jedności Narodowej, rozpoczy- aby dzień 22 lipca, postawić wy- słońcu . wolności i swobody.
do5na, że w dniu 22 lipca 194.4
cnia posiada stosunkowo bardzo nając swą dzialalnoś-ć wydaniem soko w hierarchii świi.!t narodoZacierały się i barwy niektó- r. zo talo dane zapewnienie naniedawnę, bo zaledwie trzyletn'ą Manife!'lht cło Narodu Pol-Jdego. wych.
1-ych rocznic i prze~ ten fakt, że rodowi polskiemu, Że państwo
tradycję.
pewne g-rupy, które ruszyły do nasze będzie silne, suwerenne,
Specjalne wanrnki w jakich
Słowa łego Manife. tu rozbuData ta więie się z mornel'walki o niepodległość, wolność, a wszyscy jego obywatele korzy.
naród polski znt1lt1:d ię po bcutem, kiedy zwycięska Armia dzaly nowe nadzieje, bowiem
demokrację, które rekrutowały stać będ~ w całej pelni ze swo·
talnych
rozbiorach na~zeg·o puń_
Czerwona, a u Jej boku dywizje opierał się on na po tanowiesię z czynników patriotycznych bód i zasad demokratycznych.
stwa sprawiły, ie wszelkie z.-y\'(' ojska Polskiego przeniknęry niach Konstytucji z 17 marca
i postępowych (jak np. Pierws.za
wy do walki o niepodl~glość naPrzeświadczenie to wprzęgło
głęboko na ziemie polskie, dy- 1921 r. Zapowiada! on, że odro_
kadro~ a leg'ionów Piłsudskie
·zej ojczyzny i wolno~ć jej obywszystkie
postępowe i demokradzona
Polska
kierować
się
bę
szące przez 5 lat pod okupację
go), dzie11, w którym naród cały
wateli staly się rocznicami w
niemieck~, uwalniając je z jarz- dzie w swym życiu wewnętrL
widziat nadzieję spełnienia się tyczne ugrup<l\'ania, mimo jesz.
ma hitlerowskieg·o. Co prawda nym za adami rzetE'lnej demo- większy111 lub mniejszym. to- 1H1jistotniejszych prngnień uzy- cze istniejącyCh różnic w orien·
nie cala jeszcze Polska wówcias kracji, tosujęc wolnościową kar- pniu obchodlOnych Ś\dęt naro- skania niepodległości i wolności, tacjach politycznych, do rze!eldowych.
nego wysiłku w pracy nad odbubyła wyzwoJontl. T oczyly się tę praw i obowięzków obywatelprzemieniały w tryumfalne rocz.dow~
Polski i gruntowaniem de.
skich.
Rocznica Ko11stytucji 3-go nice dla chwalby własnej pa:·ti1,
jeszcze walki na linii Wisly i \\imokracji.
słoki, które opóźnily na kil!rn
Aczkolwiek nadzieje pokłada_ Maja, Insurrekcji. !<ościudszkow- włamej kliki rzędzącej z pomiW wyniku tego przeswiadczemie.;:ięcy oczy:.zczenie ziem na- ne w Manifeście Lipcowym nie 1-iej, powstania Listopa o ,vego nięciem reszty społeczeóstwa, z
szych z najeźdźcy germa1\- zaspokoiły w całej pełni naszych czy Styczniowego, Walk wol- pogwalceniem tych ideałów w nia powstał w dniu 25 czerwca
skiego.
L18 r., zry- imię których ruszyły do walki. 1945 r. Rzęd Jedno' ci Narodooczekiwań, powodując przez to no;ciowych l8L1() Nie mniej w dniu 22 lipca pewne rozgoryczenie, nie mniej wu rewolucyjneg·o w 1905 r., Z tych też powodów dzie11 wej, a przez to wprzęgnięte zo·
1944 roku na uwolnionych od już te dwa fakty o. wobodLe1~ia wymarszu Pierw:-.zej Kadro\~ej w 6 sierpnia jako wymarszu ka- stały do pracy i służby dla PolNiemców terenach, w Chelm· e sporych połaci kraju od nu- 1914 r., czy odzyskanie niepo- drówki czy dzień 11 listopada ja_ ski wszystkie demokratyczne
dlegfości w 191g r. - oto sze.eg ko rocznica odzyskania niepo- siły spolecze11stwa naszego. Po--!l!l!!S!llll!!!"lll!91'!191!111[1!1'!1-l!lll:lllRICll!=--aa:::::s:11io::msu--mc;---J&.;j,..~- f~iz1o\\, 1'_tore c1knuje jedno· .io- dleglości w 1Y18 roku, przemi.:!- za na\ ic.."2In pozo łr ly li tylko
b1janie lę n~rodu o własny byt nione przez reżim sanacyjny na nieliczne grupki wstecznictwa
niepodległy 1 to bez względu nn ,,galówkę" pierwszej brygady i i rodzimej reakcji. Z tych też
to czy uwi~11czone hy!o.ono pal~ sanacji straciły na swej wartości. wzglE(dów dzień 25 czerwca
Raz po raz przez prasę i radio alarmowane jest .na:sze spo· mit męczens~ą porazki czy tez i poszły w cień zapomnienia. możnaby uważać za święto Zjelaurem zwycięstwa.
Jest to prawda historyczna, a hi- dnoczenia, na "zasadach posza·
czeństwo o dokonywanych potwornych mordach bratobójczych.
W
Ś\\
ietle
nowych
faktó~
i
toria _jest nc:u~ą. dla wspólczes- nowania własnych pro~ramów,
.Zz·ódła tych wszystkich mordów, aczkolwiek dokonywane są na
wydarzeó rocznice którymi na- nych 1 wskaz~1k1ern dla przy- obozu demokracji polskiej.
różnych podłożach czy w różnych okolicznościach, są jedne:
ogromne zdziczenie spowodowane wojm;, duża obojętność ród żył traciły na swych bar- zlych pokolen.
Z perspektywy wydarzeń, mi·
''ach. - Małaly, odsuwaly się w
społeczeństwa w OSijdzaniu tak zwanej postawy moralnej szero.Naród polski jak to już "'_'yiej mo większych czy mniejs.zyc;h
kich warstw i wreszcie stępiona opinia publiczna odnośnie do cień zapomnienia, pozosta wiaj~c zaznaczyliśmy znaj Cło wal ;Ję w zastrzeżeń i uprzedzeń, dzieó 22
zbrodniczych czy przestępczych wykrocze1\ spotykanych w na- jednak ov. ~ żywotną silę dla tych specyficznych warunkach, lipca uznajemy i czcimy jako
wszystkich pokole11, że w każdej, że raz po raz mu5iał wywal- święto narodowe.
szym życiu wewnętrznym.
Jeszcze nie przeminęlo echo masowego wymordowania
57 osób w pow. lubartowskim, a już jesteśmy zaalarmowani nową
potworną zbrodnią dokonani/ na funkcjonariuszach M. O. i U . .B.
T. WYRZYKOWSKI
W dniu 12 b. m. banda leśna, ukrywających się jeszcze od·
działów faszystowskich, dokona/a morderczego napadu na 15
funkcjonariuszy ..M. O. i U. B. wywiązala się walka, lecz funkcjonariusze bezpieczeństwa ulegli przemocy. O zbrodniczości
tych bandytów świadczy fakt, że znęcali się nad zabitymi
Życie ludzkie trwa stosunko- czeństwami. Nie tylko mniej lub .proces trwa po dzień dzisi.ejszy,
i dobijali w barbarzyński sposób cannycfl milicjantów.
wo krótko. Takiego zdania jest więcej u:asadnione hipotezy, alej sięgając już niemal szczytów
Z innej części kraju donosu.} o zamordowaniu calej rodziny chyba każdy u schyłku swej i dane historyczne dostarczają swych możliwości.
b} lego czlóni<a NSZ. /l'lorderstwa dokonali jego towarzysze, któ- :iemskiej egzystencji. \'Vydawa- nam wiele materiału dla :orienAle wielekroć gorsze okazało
rzy pozostali w lesie, za to tylko, że się ich dawny towarzysz loby się więc, że biorąc rzecz na towania się w trudnościach i się niebezpieczeństwo, niesione
ujawnił i powrócił do normalnego życia.
zdrowy chłopski rozum, w inte- Igro:'.nych sytuacjach, jakie czlo- człowiekowi przez człowieka i to
Te i tym podobne napady, ta zbrodnicza występczość wy- resie ws:ystkich leży dążenie do wiek mu iał pokonywać na swej poczynając od biblijnego Adawołuje zrozumiałe oburzenia całego, zdrowo myślącego społeczeń
wzajemnej pomocy i wspóldzia- życiowej drodze. Pierwsze bo- ma i Ewy a kończąc na czasach
stwa, które w sposób najbardziej kategoryczny odcina się od działania w układaniu sobie jak dajże niebezpieczeństwo nastrę- nam współczesnych. Widzimy je
elementów zbrodniczych.
najlepszych wamnków i w obro· czai otaczający go świaf zwierzę- bowiem u człowieka pierwotne·
My, Polskie Stronnictwo Ludowe, reprezentujące śwadome nie przed czyhającymi niebez- cy i roślinny. Dz:iki.e, silne bestie go i w późni.ejszych fazach rozkadry chłopskie jak najsilniej potępiamy wszelkie bratobójcze pieczeń twami. $wiat jest wielki I różnego gatunku, jadowite gady, woju społeczności w ramach romordy bez względu na ich przyczyny czy pobudki. Mord pozo- i bogaty w najrozmaitsze dobra kąśliwe owady, niedostrzegalny dzin, rodów, s:czepów i narostaje zawsze mordem, a zbrodnia bratobójcza jest jedną z naj- gospodarcze, a ludzi
mało. i długo nieznany świat bakterii dów, stanów i klas społecznych,
potworniejszych.
\'V'szystkich możnaby wcale nie- chorobotwórczych, woda i ogień, zespołów religijnych i ideowych
Pragniemy spokoju, by móc skutecznie pracować dla dobra źle urt'ądzić, choć wymaga to du- ujemne właściwości atmosfery - itd. itd. Nasze historyczne dziePolski i Narodu.
żego wysiłku. Praktyka na
szystko to ra:em nioslo czło-1 dzictwo na tym odcinku nie tylPotępiamy wszelkie gwałty.
str:eni wieków wykazała, Że tam, wiekowi zagladę, ale na tych od- ko się nie :mniejsza, ale raczej
Potępiamy anarchiwj~q działalność resztek podziemia, dzia. gd:ie istnieje skoncentrowany cinkach upór i wspólna wola po- staje się coraz groźniejsze. Ilość
lainość band leśnych i band ukraińskich.
wysiłek poparty dobrą wolą, cel ' konywania trudności dopomogła wojen, jakie przeżyła ziemia obejUważamy, że w państwie demokratycznym różnice polityczwcześniej czy
później
zostaje mu unicestwić niebe::pieczeń- muje olbrzymie tomy historii. Ich
ne nie mogą być załatwiane gwałtem i kulą. Byliśmy zawsze osiągnięty.
stwo, a tym samym ocalić swoją charakter i siła rośnie coraz barprzeciumikami takich metod.
egzy~tencję. Myśl ludzka, wspi- dziej, sięgając w swej
obecnej
Uważamy, że władze bezpieczeństwa, nie tylko bezwzględną
Człowiek od chwili pojawie· nając się stopniowo po szczeb· fazie swych s:czytów. Nie ma
walką z bandytyzmem ale i wszelkimi innymi środkami winny nia się na :iemi był skazany na lach wiedzy, :dobycze swe prze· już wojen lokalnych, ani wojen
położyć kres mordom bratobójczym. Uważamy, że cale spok- samotną walkę o byt. która prze- kazywala rozmaitymi drogami I prowad:onych wyłąc:nie przez
czeństwo winno zmobi/i;:ou.•ać wszelkie sily, aby w naszej Oicz"jawiała się z jednrj strony w do różnych zakątków ziemi i ;:umie. Dziś woina, jeśli się poźnie, tak mocno wykrwawionej podczas okupacji siepaczy hitlezdobywaniu środków utrzyma- stopniowo, ale gruntownie uzbra-11 jawia, staje się światowi!, a. swy·
rowskich, usta.ly raz na zawsze mordy bratobójcze, wszelka z/,rod· nia, z drugiej znów w obronie jała całą ludzkość w środki obniczość i wszel.ki gwałt.
przed czyhającymi niebezpie- rony ze złymi siłami naturyA Ten ·- (Dolio"ńczente na str, 2-eil
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Tempo obecnych wydarzel1 r11z epidemie i głód zdziesi~tko- tku III wieku aż do upadku ce- mi skutkami dotyka najszersze Każdy miesiąc i rok przynosi
~litycznych w świecie jest rak wały ludność wielkiego impe~ J sarstwa rosły uprawnienia biu- połacie ziemi i całą ludzkość nie- nam na to nowe dowody.

wielkie, że po prostu nie mamy
czasu wracac do przeszłości..
A jednak trzeba ję znać, by w
goręczce dnia obecnego nie po·
pełniać starych błędów politycz_
nych. Myśl ludzka, szukajęc nowych i lepszych form ustrojewych, nieraz blędzi po starych
manowcach politycznych i zamiast_ ku wielkości wiedzie na.
ród do zagłady. Nie ma form
idealnych: nie ma ustrojów
wiecznych. Jedne systemy za·
pewniajęc obywatelowi wolno5ć,
dobrobyt i postęp kulturalny, do_
prowadzily narody małe do wielkości i potęgi, a drugie przekreślając człowieka, przekreśliły również wielkość swych państw.
W wielkich państwach . azjatyckich i w Egipcie rzędy spo·
czywaly w rękach absolutnego
monarchy, który rzędzil w imie.
niu Boga, opiekuna narodu. Pojęcia wolności politycznej, jakę
cywilizacja grecko-rzymska przekazała narodom europejskim,
narody wschodnie nie znały.
Starożytny Rzym wykorzystuj~c
doświadczenia
_innych
państw, pol~czył w swym ustro·
ju politycznym monarchię, ary:
stokrację i demek cję. Poł!łcze.
nie tych trzech el entów, przez
dłuższy okres cza5u chroniło
Rzym od wstr~sów wewnętrznych. Oprócz swych form ustro_
jowych i świetnej organizacji
wojskowej, Rzym zawdzięczał
SWOJ·e powodzenie swym zdol-

rium. Zmniejszyła się równte.l
ilość urodzin - matki spędzaly
płód i porzucały dzieci. Ocalałe
niedobitki wiejskie opuszczały
swe gospodarstwa, w rezultacie
czego wyludniły się olbrzymie
połacie kraju. Wydano szereg
drastycznych ustdw więż~cych
chłopa i jego dzieci z ziemi~,
były to tylko środki sztuczne,
które nie dały poważniejszych
rezultatów.
Zamożna niegdyś klasa średnia, uciskana nadmiernymi podatkami ogromnie zubożała. Obok cel i podatku spadkowego,
głównym źródłem dochodu pań5twowego był podatek gruntawy. Do ścięgania podatku gruntowego wyznaczano tych człon_
ków gi:niny, którzy mieli do zapłaceni~ największy poda.tek, j1:;_
śli nie zdołali oni ści~gnęć wyznaczonych kontyngentów w całości, to i:trn~ieli b~aki pokry~nć
z. własnej _ki.e~zem. . Natomit;ist
wiel~y własc1c1ele .ziemscr, mie_
sz~arncy w Rzymie lub i!'n_Y~h
miastach c.esarstwa, i;waln1_ah 31~
?cl pla~ema .P.°?atko~v. SrednJ
1 .d:ob~1 wlas~.lciele ~1emscy o~
cięze~1 nadmu~ri;ym1 podatka:m
zostali całkowicie gospodarczo
zruJ·nowani.

Zubożałe społeczeństwo coraz
słabiej zasilało kaflę państwow~.
Powstał kryzys finansowy. \YI
drugiej połowie Ili wieku wypuszczano w obieg monetę falszywa dodaJ·ac d 0
t
b
I1
·'
•
mone sre myc:
nościom organizacyjnym, oraz i złotych ołów. Rezultat był taumiejętności politycznego asy- ki, że ceny zaczęły gwaltownie
miłowania krajów podbitych. wzrastać, gdyż w obiegu przyjRzymianie znacznej części ludności podbitej nadawali prawa
obywatelstwa, powiększaJ·~c swe
terytoria i liczbę obywateli.
Pierwsze poważniejsze oznaki rozkładu Cesarstwa Rzymskiego zaznaczyly się już w IlJ.
wieku po nar. Chrystusa, a w
cięgu dwóch następnych wieków, rozkład polityczny, gospodarczy i moralny przerodził się
w chorobę nieuleczalnę, która
w r. 476 zakończyła się upa<lkiei:n największej ówczesnej po-

mowano falszywę monetę według jej prawdziwej wartości.
Dioklec1·an chciał OW" zwyżkę
't
cen sztucznie powstrzymać, ustalajęc ceny maksymalne na
wszystkie towary i usługi w całym cesar5twie. Mimo wielkich
kar nakładanych na tych, co !lie
przestrzegali owego cennika, w
praktyce zarzędzenie Dioklecjana nie miało żadnego znaczenia.
Prawo podaży i popytu okazało
się już wtedy silniejsze od pa.
pierkowych zarzędzeń.
tęgi.
Zresztę wszystkie środki zaPoczętek końca, rozpoczęł się rad cze rozbijały się o sprzedajr.~
od zmniej5zenia się liczby lud- biurokrację, a była ona bardzo
ności. Najazdy barbarzyńców o- liczna i nienasycona. Od paczę-

].

zależnie od płci i wieku, rasy czy
Prezydent Benesz w j_ednym
narodowości, klasy czy :awodu. :e swoich przemówień, wygło
Broń maszynowa, artyleria, gazy szonych jeszcze przed rokiem,
i lotnictwo dość dobrze prz.e- dając wyraz swemu przekonaniu,
siały życie ludzkie w minionych „że nasz świat na naszej kuli
latach. D:iś, gdy w zapasie po- ziemskiej staje się coraz bardziej
zostaje do dyspozycji atom ura· j_ednolity' i że niebawem świat
nu i bakterie chorobotwórcze, i ludzkość naszej części świata
grożące :niszczeniem człowieka będą zupełnie zjednoczone", pod
i ziemi to w atmosferze takich kreślił inny znamienny dla obec
czy innych nieporozumień potę- nych czasów fakt:
gująca się o?awa o dzień jutrz ej„Wiem, że trudno nawoływa<!
1 dziś, po najstraszniejszym w noszy ma swoje u:asadnienie. Susznie więa prezydent Roosewelt woczesnych dziejach poniżeniu
w latach wojny zwrócił uwagę godności ludzkiej, do dźwignię
świata na fakt, Że nie osią~nie cia sztandaru człowieczeństwa i
się wolności, jeśli nie wyehmi- tworzenia teorii i ideałów neo·
nuje się z życia lud:kiego lęku, humanistycznyc;h. Widzicie prze·
kbtóry wci'ąż _wisi na~ głową ni- ci.eż wokół siebie nietolerancyjY pr:ys owwwy mlecz Damo- ne podkreślenie stronniczości,
broń. Okazało się, że urzędnicy kiesa. I dlatego dziś bardziej niż nacjonalizmu i imperializmu w
wydelegowani przez rzęd do o- kiedykolwiek trzeba wnikać z nowych formach i nowej szacie,
debrania od Gotów broni zo5tali dobrą wolą w przyczyny, by u· Widzi.cie w nowych formach
przez nich przekupieni. Po nie- sunąć groźny skutek.
wielki rozkwit ideologii nacjodłu~i.m ~zasie. Go~i się z~~ntoPr:eci~ż' nie co innego jak zro- nalistycznych przy rokowaniach
wah i w JedneJ z bitew zab1h ce-1 zumienie i dobra wola przyczyni- o nowy traktat pokojowy, w wal·
sarza.
ły się do powołania do życia mię-- ce 0 najbliższą przyszłość, w
Wogóle w ostatnim okre.sie dzynarodowych trybunałów, ar· stwarzaniu warunków do oficjalnie było w cesarstwie spokoju, bitraży, Czerwonego Krzyża itp., nego czy też nieoficjalnego oparozboje zdarzały się nieomal co- które odegrały niezwykle danio- nawania tych lub innych krajów
dziennie. Nikt nie był pewn) słą rolę w wynikłych nieporo:u- i · słyszycie już. dziś ze wszystswego życia i mienia.
mieniach i konfliktach zbrojnych. ' kich stron o przygotowaniach do
R.
I I
dk.
k lt Al.e na dalszą metę tracą swoje nowej wojny światowej". (Patu;
owno eg e z upa Iem u u· h 'b
·
, ,„
· 19A7)
ry materialnej rozkładała się kul- znac~eme, c oc Y 1· z t~~o wz,g1ę- •T worczosc
- maJ . :r :
tura duchowa. Starożytnej cywi- du, ze nowe wy~alaz~i prz) noSłowa t.e wyp_owied:~ane '!i
lizacji zabrakło dopływu nowych szą ze sobą działanie nazbyt czerwc~ 1946 r. 1;1-i~ straciły ~ie
sił. NaJ'wybitnieJ·sze i naJ·szla- radykalne.
na sweJ a.ktualnos.ci. Ja.k w cią.1 b ł h
k
b
chetniejsze jednostki usunęły
Mieliśmy i mamy pełne pra- gu at u i l yc, ~ ta . t o ecnic
się od zagadnień państwowych, wo spodziewać się, że druga woj- zil: lo~y lu, ,zkosc1 wz~ęly_ odpopoświęcając się bez reszty koś- na światowa, która przyniosła wiedzialnos_c ,t.. z~. Wie_l~ie ~ 0•
ciolo"'i. Zdemoralizowana biuł
h
carstwa. I Jesh się głębiej wmk·
"
zag adę itleryzmowi, faszyzmo- .
.
b
rokracja_ nie miała siły moralnej wi i panazjatyckiej doktrynie me w istot.ne , pr~y~zyny z rojby sponiewierane społeczeństwo Mikada, da nam szersze możli· nych ~onfhktow, s~ia!owyc.h, to
porwać do obrony cesarstwa wości do osiągnięcia tego, co kt_o \".le, czy własme me polityka
przed wrogami zewnętrznymi.
Roosevelt nazwał wolnością. od wielkich mocarstw, faktycznych
·
~
•
•
1k
opiekunów ludzkości, była ich
Przeros.t Wltt'echmocneJ biuro- ę u.
pr-yczyną Trzeba tu dodać że
kracji, ucisk i wyzysk obyw_ateh,
Okazaje _się je-~nak, że }atwi~j fl;ksem p~lityki „wielkich",'
oraz wewnę~r~ny roz~ła~ ~ultu- było. człowiekow!. poko.nac groz- i to co się dziej na trenach tzw.
ry duchoweJ I matenalneJ, .do- ne siły natury mz swoje własne, małych państw jest tylko re·
prowadził do !1padku najwięk- namiętności: jak: egoizm, za.
.
szej potęgi świata starożyti'lego. wiść, chęć panowania jednych
Świat wrmaga . gruntowneJ
Wolność i dobrobyt obywatela nad drugimi itp., a nawet chęć przebu~?wy l kto. wie, cz~ ~hcąc
był, je5t i zawsze będzie podsta- niszczenia swego współtowarzy- ludzkosc obdarzr~ ~o~nosc1ą od
wę samodzielnego bytu pań- sza ziemskiej planety.
lęk~, . trze?a . bhzeJ . pr~ypatrystwowego. Patriotyzm biurokrn. .
.
wac s1~ dązen~om .W1e!k1ch Mocji, to pstra psychologia, umie
Te wyb1tn.ie ~zk?dhwe c~chy c~stw 1 od nich ządac tego, co
roztrwonić dorobki kulturalne i cha~akteryzuJą zycie człowie~a, , się nazywa dobrą wolą.
materialne poprzednich pokołet), zarowno. w r~mach posz_c:eĘol-1 Niezależna publicystyka maale sama nie jest zdolna do żad- nych panstw 1 .narodow, 1ak 1 w łych państw, ma tu wielkie pole
nego twórczego wysiłku.
stosunkach międzynarodowych. do działania .
0

1

..

WIKIEŁ

Fragmenty z konspiracji
Rzeczy o których chcę pisać nie zafrapuj11 może
nikogo, gdyż s11 to echa z przeszłości: odgrzebuję je
% pyłów zapomnienia tylko dlatego, by dać maleńki
fragment pracy i walki chłopów zorganizowanych
w Konspiracyjnym Ruchu Ludowym. Walka z wrażil
przemocą germańsk11, nie zawsze byla świethymi
bojowymi wyczynami, ale zwykle trudem codziennym ludzi bezimiennych, nie niosła za sobą żad
nej nagrody, prócz poczucia spełnionego obowiązku
wobec narodu i swojej klasy społecznej. Sądzę, że
należy odgrzebać te dzieje dni przeminionych, wynieść
na światło wysiłek zwykłych szarych ludzi. W obecnej koszmarnej wojnie o wolność narodu, walc.zylo
Społeczeństwo, jego władcy nieśli swe głowy w miejsca
bezpieczne. Nasza. walka o wolność nie zawierała się
tylko w pewnej ilości czynów zbrojnych, ale obejma·
wala różnorakie dziedziny życia. Ograniczam się do
jednego tej walki fragmentu, na niewielkiej przestrzeni i w czasie stosunkowo krótkim, bo dwu lat nie·
spelna.
W roku 1943 zarząd powiatowy Konspiracyjnego
Ruchu Ludowego w Węgrowie, postanowił zorgani·
zować wydawanie lokalnej prasy, gdyż z Warszawy
otrzymywaliśmy ją często z opóźnieniem i w iloś
ciach niewystarczających na obdzielenie terenu. W o bee
obław i różnego rocłzaju pacyfikacji urzqdzanych przez
okupanta, przewożenie prasy z Warszawy było utrud·
nione.

rokratów. Zanikała wolność obywatela i zanikał autorytet władzy. Doskonale ilustruje te stosunki Grzegorz Wielki, pi5zęc w
IV wieku - „monarchowie obcy
rozkazywali niewolnikom, cesu_
rze zaś rzymscy sprawowali włudzę nad ludźmi wolnymi". O
rozmiarach łapownictwa ówcze_
snej biurokracji rzymskiej najwymowniej świadczy fakt, że
nie wstydziła się ona brać lapówek nawet od wrogów. Otóż
pod koniec IV wieku, pod napo··
rem tłumów, Goci zwrócili' się z
prośbę, by im pozwolono osiedlić się na terytorium Cesarst-.va
Rzymskiego, cesarz zgodził się
na ową propozyc.ię, pod waru":\kiem, że oddadzę posiada!1ę

.

Powst'al komitet ridakdyjny w składzie bodajże
trzech osób, zdobyto maszynę do pisania, matryc~, PC:
wielacz„.11 Radiostacja została zainstalowana w Rtwm-

cach szkoły, sluż11cych zarazem jako skład materia·
lów opalowych szkoły. Początkowo bito 200 egzem·
plarzy co tydzień, a później liczba ich wzrosła do ty·
si11ca. Czołowe artykuły programowe zawierały podstawawe założenia agraryzmu, nawiasem mówiqc wzięte od jgo teoretyka Milkowskiego. Artykuły te cecho·
wal głęboki radykalizm społeczno - gospodarczy. Na
łamach tego pisma nie godziliśmy się n.a uchwały ówczesnej Rady Jedności Narodowej, które godziły w zasady właściwie P,O{ęt.ej dem~kracji i us.zczuplaly pr~wo
ludu do wolnoscz t matenalnych dobr tego sw1ata.
w·owczas w r. 1943 pts~
· z-·
t b'
·
ismy 0 P0 , r~e. ie soi.uszu ze
ZSRR. na zasadach rowno~zę~.nosct 1 wza1emne~o
zaufania. Na kartach tych ptsalismy o poszanowaniu
wolności człowieka. jego godności człowieczej. Toczy1a się wojna okrutna i bezpardonowa, sponiewierane
zostały godność, człowieczeństwo..
W konspiracyj·
-r d
t
.
.t ·
R
h
nbyml uc. ~_Lu ~wtym nal.tereme nadszet.glo ~owlzadu. nn.iae
y o swozscze po/ę ego e z aryzmu
z e enza u zz
lepszych i gorszych. Wartość i zna~zenie człowieka nie
zależały od pełnionych przez niego funkcji, ani od
piastowanych stanowisk, ale od jego użyteczności dla
ogółu, od samej pracy wkładanej w dzieło zbiorowe.
W czynach zwykłych, w życiu codziennym realizowa.liśmy istotną równość miedzy ludźmi, zasady rzetelnie pojętej demokracji. Łat~vo jest albowiem wygłaszać
frazesy odświętne, a w życiu codziennym postępować
w sposób zaprzeczajqcy słowom głoszonym. W pracy
naszej nie nastąpił rozbrat między słowem . a czynem
i śmiem wierzyć, że to było dorobkiem trwałym.
Mimo masowości Ruchu nie mieliśmy „wsypy",
nie zaszedł wypadek zdrady i nie było warunków. ni
miejsca na zrodzenie si.ę podłości.·
Nasz lokalny tygodnik, różne przechodził koleje:
przez cały czas wydawany byl jednak regularnie i dość

I

I sprawnie kolportowany. Mieliśmy duży zapas matryc,

oddział „Społem" do~tarczal gratisowo potrzebne iloś
ci papieru. Często utrudnione były możliwości poru·
szania się w terenie: wtedy członkowie redakcji, czy
też z „trójek" sami kolportowali prasę w okolicach bar.
dziej niebezpiecznych. Wychodzono z założenia, :że
w parze z pelnion9 funkcją w organizacji winna iść
większa suma wysiłku, większa odwaga osobista i za-

kres

odpowiedzialności.

w

lecie 1944 r. cofai':ice si hor'dy .W lasowe.ów'~
· N"
·
l
-z l ę
'. ·
temcow, stoczone zosta y przez nac1era1ącą z poludnia i wschodu Armię Czerwoną w bardzo maly'ln
trójkqcie obejmującym powiaty: węgrowski, soko·
l0 w k"1 1· p 'l
"
· dl k"
W d
·
. ks
t ? nocn11 ~z{5c . sie. ee !(.go. z ~ lawa~l~
10
Niec;: yr ~ r~ty.r k: a Ygi'·ę merr:0 z 1.weh 0 . ~ .r1~ę1
d. Cf ' • ku f n U, z· :ieldW ptSWSnlCZac ztmzescz ~ .s.
ra zos aC}a, wa erowa t zo acy
. res ą waznier
sze i bardziej palące sprawy stanęły na porządku
d ·
·
··
b
zd •· ·
~ien~ymdda .";zazo~tcze sCm 0 ?, r3n_a u n~sct /. orgah
1
mzacr
u esnego. tęsc zta aczro am e1szyc
posz .ad 0 . asu, c~as P. 0 zdd ~l>źch O Pt°~h. onęly spr_awy
wywza u 1 apr?wzzaCJz 0 zta .u. s a m nr:mer pism~
wyszedł :V koncu cz~n~ca. Ji:z w Polsce mepodle$łeJ,
ur"t~dzema dr~~arskte 1 radwwe przekazane zostały
w a zom powza owym.
Wierzę, że z pracy i walki tej pozostało coś wię·
cej, niż smętek wspomnienia. Została pewna wizja nowego lepszego życia, do ucieleśnienia której d'!ŻYĆ bę
dziemy, mimo trudności i przeszkód piętrzą,cych się
na drodze, albowiem motorem wszelkich przemian jest
dążenie człowieka, do podciągania życia ku pewnemu
wymarzonemu ideałowi. Gdyby w duszach ludzkich
została ta wizja. - nasza praca konspiracyjna nie bv·
laby daremna ....
t

d ta
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lł'incenteqo lłlito§a!

r y et Ludowy w Wierzchosła icach

li

niech się stanie żywym pomnikiem Winci ntego Witosa

Składajmy wszyscy na ten cel ofiary, zakupujmy cegiełki na tę budoWę~
Polacy! Bracia Chłopi! Ludowcy1
. Yiedr zamknęły się na zawsze oczy Wincentego
\X'1tosa, kiedy przestało bić serce wielkiego Syna Ojczyzny, a mądrego wychowawcy ludu i kierownika
Narodu - żałoba okryla nie tylko w1es polską,
wszystkich chłopów, ale naród cały. Wszyscy bez
różnicy stanu, pochodzenia i przekonań oddali hold
Tego wielkim zasługom dla Narodu i Polski.
Wielką była chwila, gdy u trumny Jego stanął
Naród bez względu na różnice partyjne, gdy ucichły
spory i walki, gdy hold i cześć dla J ęgo pracy i czy11ów, zjednoczyły wszystkich Polaków.
Nieśmiertelna jest pamięć o Nim, wyryta na
zawsze w sercach ludu polskiego, który odczuł i zro·
z umiał, czym był dla niego Wincenty Witos 1
Spośród wielu form i sposobów, którymi chcemy
uczcić pamięć Wincentego \'V'itosa, jako najważniejsze
uważamy stworzenie instytucji, upowszechniających

i

pogłębiających oświatę ludową.

Na pierwszym planie stanęła więc sprawa budowy
Uniwersytetów Ludowych Jego imienia, a przede
wszystkim budowa Uniwersytetu Ludowego w \X'ierzchosławicach.

Sama budowa, wykończenie i urządzenie U niwersytetu Ludowego w Wierzchosławicach wymagać bę
dzie wkładu kilkunastu milionów złotych. Budowa
tego uniwersytetu została już podjęta. Fundusze na
ten cel znaleźć się muszą i znajdą się. Akcję swą
oprzeć chcemy na dobrowolnych ofiarach wszystkich
Polaków, zrzeszeń, stowarzyszeń oraz instytucji, uzna·
jących zasługi Wincentego Witosa dla Polski,
<! w pierwsz) m rzędzie na ofiarach chłopów!

-f69

Choć miliony są potrzebne, wierzymy i jest.eśmy
oewni, Że miliony chłopów złożą potrzebne na ten
cel fundusze!

w porozumieniu z Głównym Komitętem uczczenia pamięci W. Witosa - postanowiły doprowadzić budowę Uniwersytetu pod dach jeszcze w tym roku.

Chcemy, by jak najszersze rzesze społeczeństwa
nolskiego wzięły udział w tym wielkim dziele, które
będzie częściową zaledwie spłatą wielkiego długu, jaki
zaciągnęliśmy
wszyscy w stosunku do b,ezcennych
zasług Wincentego Witosal

Wykonanie budowy oddano firmi.e inż. Okonfa
w Tarnowie. Chłopi wierzchosławiccy i najbliższych
okolic zadeklarowali pomoc w dowozie materiału
i w robociźnie.
Pozostaje sprawa funduszów na budowę, które
muszą być w najbliższym czasie zebrane.
Celem przyspieszenia zbiórki funduszów, Komitet wydał cegiełki i. wizerunkiem \'V'. Witosa w cenie
po 1.000 zł.

Niech w szeregach ofiarodawców nie braknie
ani jednego świadomego swych praw i obowiązków
chłopa polskiego, ani jednego przyjaciela ruchu ludowego, ani jednego inteligenta związanego z ideą Polski
ludowej, wolnej i sprawi,edliwej !
Wspólnymi siłami wybudujemy wielki żywy
nomnik Wincentemu Witosowi, pomnik, który po
wsze czasy świadczyć będzie o Jego wielkich zasłu
g-ach dla Polski i o wielkiej miłości narodu, o przywiązaniu chłopów polskich do Jego wielkiej postaci.

*

•

Plany budowy Uniwersytetu Ludowego im. W.
Witos·a w Wienzchosławicach już zatwierdzone, kamień węgielny pod budowę położony, .materiały na
budow.ę zapewn10ne. Budowa wykonana będzie według projektu inż. arch . Murczyńskiego, który to projekt został jako najlepszy uznany przez sąd konkurso~y w składzie: inż . Henryk Dudek, prof. Gałęzow
ski, prof. Szyszko Bohusz, prof. Miciwojewski, inż.
Laszczka, inż. Staruszkiewicz.
Komitet. budowy oraz Spółdzielnia Uniwersytetu
im. W. Witosa w .\Xlierzch oslawicach,

1 Ludowego

~OMOROWSKI

Cegiełki te winni zakupić wszyscy, którym droga
jest pamięć ś. p. \XI. Witosa. Zakupywać ie w\nny
ludowe organizacje spółdzielcze, instytucje samorzą
dowe oraz wszyscy obywatele - w pierwszym rzędzie
chłopi i przyjaciele ruchu ludowego, koła i organizacje
ludowe. Niech nikogo nie braknie w szeregach ofiarodawców. Twórzcie zespoły kupujących.

Wszelkie zgłoszenia w sprawie cegiełek oraz należności za cegiełki i wszelkie datki na cele budowy
przyjmuje Skarbnik Głównego Komitetu Uczczenia
Pamięci ś. p. \X!. Witosa, \Vincenty Bryja w \X'arszawie, Al. J.erozolimskie 85, pokój Nr. 105 oraz sekcje Głównego Komitetu Uczczenia \XI. \X!itosa: Kraków, ul. Basztowa 17 i Poznań, ul. Paderewskiego 6.

Za

Główny Komitet Uczczenia Pamięci
ś. p. Wincentego Witosa

Przewodniczący
Wł. K iernik

Skarbnik
(-) W incenty Bryja

(-)dr.

To też sprawie rozbudowy pomiesz- ni gminnych samopomocy Chlopskiej
czeń szkoły poświęcono baczną uwa- oraz przeprowadzenie wyborów do
gv i uchwalono rezQlucję powołania samorzą.du spółdzielczego .na wszystKomitetu rozbudowy szkoły pod pro- kich szczeblach (o czym już wspomtektoratem Zarządów Central Spół- nieliśmy wyżej); wreszcie postano\1\ pierwszych dniach czerwca od- jąc krzewy itp. na okolicznym tere- wziąć jakąś ważną decyzję. zastana- dzielczych; wystąpienia do Minister- wiono gimnazjum i liceum na terenie
był &ię w Nalęczowie pierw~zy po nie.
, wia się: jakby sprawę roz:;trzygnąl stwa Oświaty, Central Spóldziclczych Szkoły nazwać imieniem Zygmunta
o fundusze na ten cel i stypendia.
Chmielewskiego.
wojnie (a trzeci od czasu zalożenia \ z. d b l
t'
k 1
't Chmielewski,
uczelJJi) zjazd ab;;olwenlów l'a11. Jaz , ~ so wen ?W sz o. Y spo st wowej Szkoh Spółdzielczosci Hol. dzi~lczosc1 rolmczeJ odbył ~1ę n!'l tePo przemówieniach gości wysłuZ innych rezolucji (których ogóDokonano też wyboru pierwszych
mciej im zr;,munla CJwuclew~kie- renie l?arku -. w ?bszerneJ sa!1 pa- chano referatu na temat: „Wycho- łem bylo 19), przygotowanych na za- czterech członków honorowych Stogu, zalużdncj · ; roku l!JilU pne~ te- , l~co~'eJ, ozdobio~eJ ·. portretami pio- wanek Szkoły a ruch spółdzielczy". kof1czenie zjazdu przez komisję wnio- warzyszenia. Zostali nimi: dyr. Piotr
go me:;lrudz.onego pioniera sµólclliel- 111crow_ ruchu .sµoldziel_czego,: Abra- Na tym tle wywiązała się długa i o- skową, ważniejsze dotyczyły stosun- Zyłuski, długoletni k. _·ownik spół
czości i swielnego zarazem pedagoga. 1~ow~ke1f~~o, .l\:1;elc~a~~k1.ego, .~!·augut- żywiona dyskusja, w której rozstrzą- ku wychowanków do ustroju d~mo- dzie!czo~ci kredyto~ej_ .- Kas St~f
Clnrnelewsk dobral sobie du w-<pól- ta,, SL czyka, "OJc1echow~k1ego, a oano szereg problemów jak struk- kratycznego, sprawy handlu wodką czyka J?den z naJblizszych wspoł
µracy diróch młody~h i pcl~ych p~sr~dku, za stotem prezydialnym tura spóldzielczości na ~si oraz wy-, prz_e~, S!Jóldzi_elnię (post~1no~iono do· ~r~co~mków Zygmunta Chm1elewenei·gii dzia!aczv: in~yniera Ldmun- widniała na tle tęczowego s·ltandaru bory do samorządu sp~dzielczego, I pusci~ .iedyme. ,_,Społe!11 , ,Jako ht:r- s_~i~go, .~Yl'· Stefai;i ~aczos, obecny
da l'usza (tragicznie zmarlego na spoza szk1e~ obraz°: ~warz Zygmu1~ta przyczym wszyscy oµowiadalL się za to~m~"· wyelnmno~•ac za.s. ze spoi-, k1e10.w111l~ szko,ly w1~z1ony ,i:rzcz okukrótko przed wvbncchm ostatniej/ ~hm1e_lewsk : ego, IllCJako pa~ronu.]ąc systemem demokratycznym, znanym d~1elm n_an~el detal!~zny, Jako czyn- j ll'.lntow z,a s.\Ą ą dz1ałalnosc. peda.go:
wojny _ po obkc.iu wyższrgo ·tano· hczneł rzeszy swych byłych wycho- od dawien dawna w spółdzielczości i n1k wybitnie szkodhwy pod wzglę- g!cz1_10-społdz1elczą ,ora~ dwaJ wyb1tm
wi~ka w Mini"ster 6 twie łtolni~twa) wankow.
przeciwstawiającym się mctodiie do- j dem społecznym); życzenia pod ad-1 ?10!11erzy haseł spoldz1elc_zych, przyoraz Stefana i>aczo~a, obec:iego dyPrzybyło ogółem około 200 osób. boru według klucza partyjnego.
resem prasy spółdziel ~zcj, st?su~ck Jacie]~ szkoły: dyr. ~ranc1szek Szoru·
do zakładanych po wsiach spoldziel- bara 1 dyr, Jan Bomuk.
reKt-ura szkoły, który kiero1\ nictwo
Zebranie rozpoczęło się nąbożeń-1 Obrady te wycze~pal:i: caly projej pnejął z rąk Chmielewskiego stwem, odprawionym w miejscowym ,.,.am
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Był to - w swej przedwojennej czasie wojny i okupacji uczniów Zg?towah przybył~. miłą mespokoncepcji.-:- typ szl~o!y dla aoro- i nauczycieli szkol
oraz defilada dz1ankę, przedstaw1aiąc na boisku
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Ó
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·
.
.
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spoldz1elcze.
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.
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'.
l .. · . chwili
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'i zacyjnego ob Jan Sieńko w'·mienia
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mtoda nasza 8 póidzielczość rolniczo- 1ąc wszystkich ~n:iarłych . w obozach, or-:ranizacyJ~yc
. o~•arzysz_ema b. ~OJ. warszaws i ego.
. twarcta raz _nap1ętnowa w sposób moc·
handlowa i kredytowa potrzebowała wszystkich zaginionych bez wieści wychowanko~ Szkoły. przy;ęto, sta- ZJazd u doko~ał urzęduiący pre- ny l przekonywający dywersyj~
1
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lewicy P.
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·h . t
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no wyborów do zarządu, komisji re-1
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.
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k01 M _
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~ s I :'\n tom, s ~~h
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CHŁOPSKI

Kolonie brytyjskie
Zbliża się czas, że )\ szystkie narody świata otrzymają prawo do wol-

do pełnego, suwerennego stanowienia o sobie samych. Jest to naturalne p·rawo postępu i prawo czło
wieczeńst'wa. l>la nas koulynentalnych Europejczyków, zwłaszcza Polaków, cośmy przez cllugie dzicsi~lki
lat walczyli ' o odzyskai;ie niepodpojęcie, że gdzie~ na
legglości świecie istnieją narody nie korzystające z Ilełni praw palistwowych czy
obywatelskich, że istnieją całe, olbrzymie terytoria z ludźmi, zależny
mi od woli i postanowień innych mocarstw jest nie tylko dziwne, ale
i oburzające. To też zwy! liśmy byli
podchodzić do rozstrząsai1 zagadnie11
narodów kolonialnych od strony raczej uczuciowej. Inaczej zagadnienie
to ]>rzedstawia się w społeczności
brytyjskiej.
Trzeźwy i praktyczny umysł Brytyjczyka, który przez długie wieki
obcował i panował nad różnymi narodami świata, ciągnąc z nich nic110mierne korzyści, oraz obserwując tubylcze zwyczaje, inaczej podchodzi do
rozwiązania w Imperium Brytyjskim
zagadnień usamodzielnienia kolonii.
Bezspornie glównym motywem tego jest, nie tylko zdawanie sobie
sprawy, że OQe.cna epoka jes.t epoką
przez
suwerenności
wywalczania
wszystkie narody i wszystkie ludy
świata, a więc i przez „kolorowe" ludy kolonialne, na skutek wzrostu
wśród nich samodzielMści i świado
mości, podsycanej przez wolnościową
ale i ze
propagandę z zewnątrz,
względu na swe własne interesy Bryusamodzielnianiu
]>rzy
tyjczycy
swych kolonii stosują taką polityk~,
aby na drodze dobrowolnych umów
w jedną
powiązać dawne kolonie
ivspólnotę interesów.
Polityka ta dala pozytywne wyniki. Przykład Kanady, Australii, Nowej Zelandii czy Południowej Unii
Afrykańskiej jest tego klasycznym i
wymownym przykładem.
Jest również wielce rzeczą charakterystyczną dla kolonialnej polityki
brytyjskiej i ten fakt, że Bryty jczyey stosując na drodze ewolucyjnej
swą liberalną politykę w stosunku do
swych kolonii, umiej~tnie dawkowali
swobody obywatelskie, autonomię, aż
do nadania pełnej suwerenności i to
bez względu na to, jaka partia spraWO)\'ała rządy: konserwatywna czy
liberalna, unikając przez to krwawych w!)ti-ząsów.
Przed obecnym rządem W. Brytanii, (spoczywającym w r~kach socjalistycznej Partii Pracy), w wyniku
ostatniej wojny zagadnienie kolonia!ne domagało się rychłego rozwiązania.
Po długich przetargach, uzgodnieniach Indie, la perła korony brytyjskiej, uzyskała statuty dominialne.
W dniu 15 sierpnia br. w <lw" dominiach (dawnych Indiach) Pakistanie
i Hindustanie, władza z rąk Brytyj.
czyków przejdzie w ręce miejscowej
ludności, lecz same dominia nadal hędą tworzyły z W. Brytanią. wspólnotę interesów.
Postępuje dalsze usamodzielnianie
Celionu, wprowadzana jest koustytucja na Malcie, Cyprze, Gibraltarze
i na wielu wyspach Indii Zachodnich,
a wszystkie te posunięcia rząd Partii
Pracy uznaje tam za dojrzałe, gdzie
ludność tubylcza dojrzała do wypełniania czelrnjących na nią z:!rlal1.
Dojrzewanie to było powolne. 8zło
ono po linii wychowania zastępców
przyszłych adminii;tratorów, vokonanla prze~ądów miejscowych i u1n·z<'religijnych ludów tubylczych,
dzeń
podniesicnia wśród nich oświaty i zakorzenienia tolerancji.
Dzięki takiej polityce W. Butania
obdarzając autonomi11- czy su~erennością swe dawne koloni<', może być
pewną, że pozostaną one z nią mocno związane i może zawsze na nic
ności,

Pa Konferencji Paryskiej
Konferencja Paryska tak zw.
popularnie „konferencją szesna-1

stu" zakończyła swe obrady.
wyniku tych narad gospodarw
•

'..

•

•

•

2) Podkomitet wyżywienia i
rolnictwa z udziałem przedstawicieli Danii, Francji, Grecji, Irlandii, Islandii, Włoch, Holandii
i Wielkie Brytanii.

3) Podkomitet żelaza i stali
z udziałem przedstawicieli Franji, Luksemburgu, Norweg.ii,
Wielkiej Brytanii i Turcji.
Podkomitet transportu z
przedstawicieli Belgii,
Francji, Norwegii, Portugalii,
Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i
Turcji.
4)

udziałem

5) Podkomitet energi i paliwa z udziałem przedstawicieli
ustrii, Belgii, Danii, Włoch,
Wielkiej Brytanii, Szwecji i
Sz1wajcarii.
z odbywającą
w Paryżu, której obrady były trzymane w
dośó ścisłej tajemnicy, minister
Marshall na posiedzeniu dorocz.
nym 48 stanów Ameryki Pół
nocnej wygłosił przemówienie,
nawiązujące · do obrad paryskich. W przemówieniu tym powiedział między innymi:
Amerykanie _ dowodził MarRównocześnie
się konferencją

shall - powini mieć pełne zrozumienie dla wysiłków, podej.
mowanych obecnie w Europie,
celem · przezwyciężenia trudnoś
ci w dążeniu do wspólnego rozeuropejskich problewiązania
mów gospodarczych. Zrozumienie tych zagadnień będzie miało wielki wpływ na decyzję, ja.
ką dząd U. S. A. będzie musiał

powziąć po zapoznaniu się z wynikami konferencji pai'yskiej.
, f
Nie · można pominąc aktu, że
Stany Zjednoczone znajdują się
obecnie w zwrotnym .Plmkcie
stosunków ze swymi tradycyjnymi przyJ'aciólmi wśród państw
starego świata. Albo muszą zawspomagania
dzieła
przestać
tych państw, aby umożliwić im
dostosowanie się do zmienio-

nych wymogów nowego wieku,
albo też muszą pogodzić się
z kroczeniem tych państw w
kierunku, który jest sprzeczny
ni·e tylko z ich własnymi tra-
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Pomimo trudności, dokonano 1

ju~ .wielkiego post_ępu ~ dzie- i
d~m~e '~spoi:nagama_ Emopy w

~zw1gamu . się ~e zmszczen woJenych. Wiele Jeszcze pozostało
cz_y "h'. ~toi e rne przymosły me do zrobienia, lecz teraz można
bardzie] skonkre~yzowaneg? zo~ dokładniej obliczyć pot.rzeby,
stały powołane: Jeden komitet 1 które muszą być zaspokojone
cztery podkomitety, a n'ianowi- i źródła, skąd trzeba będzie je
zaspokajać. W Waszyngtonie
cie:
się obecnie najdorozpatruje
wykonawczy
Komitet
1)
różnych
zagadnienie
kładniej
:vspólpracy gospodarczej z uz punktu
działem przedstawicieli Wielkiej maż.li wych rozwiąza11
Brytanii, Francji, Włoch, Nor- widzenia Stanów Zjednoczonych.
wegii i Holandii.
•n
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2) 232 miliony dolarów dla
Austrii, Grecji, Włoch i Chin;
suma 18 milionów dolarów,
przewidziana dla Polski i W<;gier, została odrzucona.
3) 550 milionów dla amer.
Zarządów Wojskowych, kierujących okupacją Niemiec, Austrii i Korei.
4) 71.024.000.- dol. na udział Stanów Zjednoczonych w
Kończąc, gen. Marshall wy- międzynarodowej organizacji uraził przekonanie, że naród ą.me. chodźców ( 0 2 i pół miliona
rykański udzieli wszelkiego po- mniej niż zażądał rząd).
Poza tym komisja wyraziła
parcia konferencji paryskiej i
swą zgodę na wysłanie przez
że odpowie na apel Europy.
W wyniku jakgdyby oferty Departament Stanu do ZSRR,
Marshalla pod adresem do spo- Austrii i inych krajów dostaw
łeczeństwa ameryka11skiego o z tytułu pożyczki „Lend and
pomoc dla Europy Komisja Lease" zablokowanych w StaKredytowa Izby Reprezentan- nach Zjednoczonych od 6-ciu
tów zatwierdziła otwarcie tytu- miesięcy, mających wartość 25
łem pomocy amerykańs~iej dla milionów dolarów.
Takie mniej więcej, w ogólkrajów zagranicznych następunym zarysie były wyniki Konjących· kredytów:
ferencji paryskiej, której kon,
.. ,
l) .?~O nuhon.o:w ~olarow ~la tynuowanie nastąpi w dniu
GreCJl i . !00 m1honow dolarow j pierwszym września b. r.
.
dla TurcJl.
, O wynikach tych tak pisze
·

I•

moskiewska, wyrażając
Z_wiązku Radzieckiego.:
konferenCJl
„Org-ah1zatorzy
paryskiej przedstawiają sprawy tak, jakby konferencja paryska nie miała charakteru po- ·
litycznego, lecz ograniczała się
jedynie do zagadnień gospodarczych. Zupełnie otwarcie zmierza się w kierunku zamaskowa.
nia rzeczywistego charakteru
konferencji". Dalej korespondent stwierdza, że „konferencja
nie zbadała ani jednego zagadnienia gospodarczego. Zajmowała się jedynie położeniem
podpisów na projektach angloktóre posiadają.
francuskich,
charakter techniczny i organizacyj ny. W rzeczywistości, ci,
którzy zainicjowali tę konf erencj ę, wykorzystali zainteresowanie pewnych krajów dla zagadnień gospodarczych w całkiem
innych zamiarach nie gospodarczych".
„Wydaje się _.kończy korespondent - że plan izolowania
ZSRR przez Bidault i B~ina
nie został osiągnięty".

prasa

pogląd

Prezydent Truman o pokoju
Prezydent Truman, wygłasza

Niestety istnieje culy szereg rzycielem. Z drugiej strony,

„Pierwszy~ elementem poko- do kraju i z kraju za granićę. \ terialów, rozpaczliwie walczę z

zag·adnieniami odbu.
ju pocniędzy ·n arodami jest po· Niektóre z nich, poza barierami, . olbrzyn1imi
sytuacji ekonomicztej
W
dowy.
podaj<J
wznieśli,
sami
które
1
wszechne wyznawanie zaslldy,
polityka Stanów
finansowa
i
nej
I
starannle
obywatelom
swoim
że rzędy sprawuję swę prawn~
ni~
nabiera
Zje_dnoc~onyc.h
_wer:.je
znieksztalco~e
i
wybrane
władzę na podstawie zgody W}tyczęcych się mnych zm1emeJ wag1.
dzonych. Musi być podjęty o faktach
d
· k ,
T
szczery wysiłek, aby zasada ta pa11stw. Wiele spośród nich <>
ym_czase~ n~e torei .r~ro y
granicza wyjazdy za gra~icę.
rzeczywiście weszła w życie.
Przez radio szerza i ucza nieuf- pow~trzymurn się dz s. aJ . od
Odnośne konstytucje wszy6t. Pości i pog·ardy ~ stosu'nku do wspolpracy. nad plaz:am_1 odoutej podstawie,
dowy na
. do'w .
kich właściwie członków Naro- sas1a
.ze to o.
ł b
znacza o y wtręcan1e się pewdów Zjednoczonych przyjmuję "
T eg·o rodzaju działalność zor- nych państw w sprawy wewnętrz
zasadę, że władza rzędu pochcdzi od nadajęceg·o mu tę władzę ganizowanej nieufności oddala ne innych. Jest to pojęcie równie fałszywe, jak gdyby ktoś nie
narodu. Jednakże w wielu kra- ludzi od pokoju i jedności.
chciał przystępić do korzystnej
jnch postęp ku faktycznemu uCzwartym koniecznym wu- spółki handlowej, motywujęc to
rzeczywistnieniu tej zasady j::!st
soniezmiernie powolny, w innych runkiem pokoju jest zastosowa- obawę, iż poci~gnęłoby to za
jego
w
czyjeś
się
wmieszanie
bę
polityki
takiej
narody
przez
nie
zaś nie istnieje on wcale. Ist- ekonomicznej i finansowej, któ_
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dział n-1iędzy innymi:
myśli oraz informacji z zewn~trz. dostatecznych funduszów l ma

or..::-

1'1.

I

r

\

_N_r_3o_________________
c_H_Ł_O_P

I

POLSKA
Wyrok na

Członko' W,,L·1'ceum"

s KI s z TA N_:D:_:_A_R~-----~------------Str_._5_.

skali zawieszenie kary na przeciąg
5 lat.
Stanisław
Karolkiewicz, łącznik
„Liceum", organizator napadów bandyckich, skazany łącznie za swe
przestępstwa na 13 lat więzienia
oraz na 5 lat utraty praw.

Stanisław Alenowicz i Mieczysław
,,Liceum" ze
sztabem Andersa skazani są na 5 lat
Łozicki Julian, kierownik ,,Stocz· więzienia i 5 lat utraty praw.
ni" otrzymał karę 8 lat więzienia i 5
lat utraty-praw.
Czeslaw Atminis, który brał udział
J
·
·
.w napadach bandyckich skazany zoadw1ga Sternin-Matusewicz skaza· stał na 10 lat więzienia.
na na 4 lata więzienia i 5 lat utraty
praw. Karę więzienia sąd zawiesił w
Oskarżeni przyjęli wyrok spokojstosunku do niej na przeciąg 5 lat.
nie.
Jakubisiak Stanisław, kierujący akW uzasadnieniu wyroku Sąd pod·
cją wywiadowczą na śląsku skazany kreślił, że przy wymiarze ka1·y brazostał na 6 lat wiQzicnia i o lat po- no pod uwagę przyznanie się do winy i skruchę oskarżonych. Właśnie
zbawienia praw.
dlatego nic została wymierzona najWaszczuk Helena, łączniczka i ka- wyższa kara, w stosunku nawet do
sjerka „Liceum" skazana nu 4. lata Sadowskiej, czy Karolkiewicza, któ.
więzienia, Freitag, kurier między Sa- I rzv cechowali się wyjątkowo złą wo·
clowsk'!: 8: „.stocznią." skaza_ny. na 3 : Ją i wTOgim stosunkiem do obecnej
lata w1ęz1erua. Oboje oskarzem uzy- rzeczywistości.
Błaszkiewicz _łącznicy

1

UWAGI O SPRAWACH. MIĘDZYNAROJ)OWYCH

Węgiel
W wyniku swych obrad Konferencja Szesnastu w Paryżu,
piszemy na innym miejscu wyłoniła jeden komitet i cz. ter.Y
podkomitety, które maić! rozpatrzyć poszczego'1 ne zaga dmema
ekonomiczno - gospodarcze, by swe projekty przedstawić na na•
b
stępnej konferencji zwołanej na 1 września . r .
d
ł
l
dk 't t dl
Niezale.żl1ie o tego, że zosta powo any po
omz e
a rozpidrzenia spraw zwi~zanych z produkcji} i zapotrzebowaniem na
W"""iel, w miedzyczasie zosta1'e zwołana do Waszyngtonu s.pe•
To
•
k b
.k
l , . dl
d d
cjillna komisja amerykańs o- ryty]s a w asme
a nara na węgiem, Tak więc węgiel staje się kluczem wyjściowym do rozwa•
żań ekonomiczno-gospodarczych świata powoj.ennego.
0 czym

.t'o zeznaniach oskarżon~·ch i świadków rozpoczęły sję przemówienia'
stron w procesie ,,Liceum".
Przede wszystkim zaqrał głos pro. L't
. k'1
1 yns
ku ra t or mJr.
·
W przeinówieniu swym zaznaczył,
że kierownicy polityki rządu londyńskiego wpływem swoim sprawili, iż
oskarżeni - ludzie pełni za palu clo
Węgiel był zawsze cennym produktem, podobnje jak
walki nie zakończyli ,,swej dziai~lnoi nafta. P;111stwa całego świata chciały zapewnić sobie albo
ści w momencie odrodzenia Polski.
l
h
Dlatego to ludzie zasłużeni w walca
tel'eny węglowe, albo silne oddziaływanie i uza eżnianie tyc
z Niemcami organizują ekspozyturę
państw, na których terenach znajdc;>wały się p~kł.ady węgla W il'!"
„Pralnia Il", na~tępnie komórkę wyśczach takich, któreby mogły oddziaływać na sw1atową produkcję
wiadowczą „Liceum". O,;.karżo·
tego cennego materialu. Węgiel bowiem to nie tylko paliwo, ,ale
nych przeto można sądzić jedynie zda
z' materz'al, kto'ry dostarcza innych syntetycznych prodt.tktow,
jąc sobie sprawę z winy dowództwo.
londyńskiego. Pracy prowadzonej na
jak: syntetycznego kauczuku, syntetycznej benzyny, różn.ych
rzecz obcego mocarstwa przez „Libarwników i składników tak potrzebnych w przemyśle chemie.z•
ceum" winien jest Anders. Dzięki jego
nym, tekstylnym czy metalurgicznym.
insttukcjom- stwierdza prokuratorw tygodniu ubiegłym zmarł w Anglii
d Li 1 6
Tw
dzlłalność „Liceum" prowadziła do generał w. P. ś. p. Lucjan Żeligowski. ś~J;wą, c1:' ~m:~liwia or;zep:::!':.~
„Rząd amerykański uważa, że węgiel stanowi centralne za·
rozbicia wewnętrznego narodu, a ma- Gen. Lucjan Żeligowski urodził się dzenie wyborów do Sejmu Wileńskiegadnienie w odbudowie Europy" - powiedzial w dniu 17 b. m.
teriały
wywiadowcze z różnych dzie- 2.X. 1865 r. w Nieświeżu. Szkołę ,::::u1 22
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Marshall na konf-enc1'i
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r. eJm ten uc walił przyłą"'
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interesom Polski. Jego więc należy nią ukończył w Wilnie. Następnie czenie Litwy środkowej do Polski.
noczonym zależy na powiększeniu produkcji węgla w
gę iu
uważać za
główneO'o
oskarżonego.
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przykład Pacyński, zdaw~ł .sobie skieJ. bierze udział w wojnie r?syjsko-1 do zamachu majowego. w 1926 r. ~o- po!ożenie w spr~wach wę~lowych ~gl~bia ~uhry ~a/~ardzze/
dos~?nale sprawę ze znaczenia mfor- japonskieJ. Ja~o Polak m~ moze szyb- staje inspektorem armii i wkrótce przezainteresowaną Jest Franqa, Holandia I Belgia, odmowil nato•
~acJ~ gospodurczych, będących t'.1· ko .awansowac. Po~o~taJ.e w ~andlle chodzi na emeryturę.
miast odpowiedzi czy inne kraje będą brane pod uwagę.
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J<i to też usiłowania anglo-amerykańskie zalatwienia tego zagadda surowego wymiaru kary dla Sa- s ie w cz~cc z,
ramcanu. 0 5.wa W imieµ1u Rządu, R. P. przemow1ł
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dowskiej, h.al'Ulkiewicza i Atminisa; badza Stamsławow, wygrywa bitwę min. Lechowicz, w imieniu wojska niema b~z wspoludzzalu wr,ze1 wymzemony~ pan~t~, zm17rza14
w stosunku do oskarżonych, którzy pod Jasłowcem.
polskiego wicemin. gen. Jaroszewicz,
do podziału Europy na dwie strefy, a podzial taki me moz.e ro·
pragnęli, dawno zerwać z kon~pil'acją,
W 1919 r. jako generał obejmuje do- w imieniu Komitetu Słowiańskiego
kować ani dobrego rozwoju współżycia gospodarczego między
.lak J!'re1tag czy Sternin-Matusewicz w6dztwo frontu litewsko-białoruskiego se~retarz .generaJn~ Trojanowski, oraz narodami, ani odbudowy w całej pełni powojennego świpła.
WJ10~1 o wymiar kary taki, który po- oraz grupy operacyjnej w Mińsku. ndiutant i przy)ac1el zmarłego ppłk.
_
zwollłb.Y powTócić im jak najpr'ędzej W 1920 r. walczy w obronie Waraza- Słota.
Jest jeszcze jeden dla nas ważki moment. Z zapowiedzi W ten
do życia. normalnego.
wy - pod Radzyminem. W dniu 8.X.
Przy dźwiękach salw honorowych sposób odbudowy Zagłębia Ruhry cieszy . się nasz bdwieczny
?-~w. Gra~o~ska,. ob~·o!1 c~ Sac!.ow- 1020 r, zajmuje Wilno pod wyparciu z:ożono trumnę do mogiły.
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i swej dyspozycji węgiel niemiecki, by przez to uzyskać prze~agodny '':'Yn~lar kary ze. względu n~
wagę a nawet supremacje gospodarczą w świecie, której dal•
ich pragnienie rozpoczęcia wydatnej
'
·
·
· •. ·
d
k
·
h
. pra~y dla ~olski. Obrońca PacyńskieWobec fermentów jakie nurtują gólnych krajów. Wielką praw:lę
szY_m krokze~ {est uzaleznzen~e ~ospo ~rczo~e anomiczne z~nyc
go i Sternm - Matusewicz ;rwrócila w świecie, wobec za.kłamań Kom,tet zawicraj11 słowa Generalissimus!\
panstw od .s1eb1e, a co zatem zdzze wywzeranze pewnych nacisków
uwagę n~ wpływ. opinii Pt.tblicznej, Ogólnosłowiański, w sklad którego Stalina, że „dla współpracy trzeba nie tylko gospodarczych ale i politycznych.
zek j
k
·
wchodzą wybitni przedstawiciele chcieć współpracować i szanować
d
c
a ~ceJ w czasie o upac;t 11~ wy- nauki i' litera lury pailstw słowiai1- pun' sl'"O'"e ustroJ'e
apr·obowane
Ekspas1'a gospodarcza St. Zjedn., jeżeli nie zostanie uzgo zwoleme ze strony rządu londvnsk1e.
. 1.
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go. Obrońcy Karo'ikiewicza, Wnszczu- sk1ch, ,~·y~lał odezwę do mte 1gcn.;J1 przez naród.
·
mona ze wiąz zem
a zzec zm, <ry1e w so ie wze e me ezpie·
k6wny i Freitaga powołali się na ich alego swiata.
W imieniu narodów słowiańskich
czeństw.
chlubną pneszłość z okresu okupacji.
Odezwę tę należy powitać z uztrn- nawołujemy Was do walki o ścisłą,
Obrońca Dunin6wny '[lodkreśla, że niem. S~ .w n.ie) ist.olne pra·.v~y przyjazną współpracę między naoskarżona prag-nie jak najprędzej walczącej l. ~ClS~UllCJ dcmokrut:JI. rodami.
rozpocząć normalne życie.
J i\l?tnY nadz1eis. ~c „na apel len l~oDemaskujcie agresywne plany im.
Oskarżona Sadowska w ostatnim mitetn. SI.o\\ rn!lski~go, odpowie perialistów. Zrywajcie maski z ooli.
·
.
.
swym słowie przyznaje że "
. k i d~ą
mtchgcnc~
innych
n n ro- cza podpalaczy nowej wojny.
. W1e1:1y Jak ~uzym powod~e~ pozatem w artykuły pietwszeJ
wielka wina na niej ciąż\, pr~~;et 1~o dow, by s~crz~c prawdę, rzetelną
św· ndo . . .
. .
d.
niem cieszyły się urzadzane JUZ potrzeby. Na jarmarkach wy• _ .~ 1Y t _ prnwd~, ktora i est podstawą do. ni
mosc 1 sumienie na ro ow Id
l t .
t
"
1 I .
0 łagodny wymiar kar·y d. 1
·
a ~hyc 1 0 kładania pozytywnego wszelktch żądają, żeby jedno z najwiQkszych j wu uo nie wys awy SZr\O nic- stępię w pierwszym rzędzie prywarzyszy.
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osi?!!ni"Ć n:utki cner!!ia
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j
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Częstochowatne zaklady rzemieślnicze i
Oskarżony Zieleniewski stwierdza, s os.u~ rnw ogo n.o .u. z ·ie Il? P asi.
·· ~ "
~
·•
że nie walc.zył z str 0 ·
p 0 , y 1 D _ ~zyzme rz~tclnos~1 i .zaufania w~a- atomowego była wykorzystana nie wie
przemysłowe -oraz prywatne ku" . u . J:m
'" '
e JC::m.nc•ro. Oto wnątki z wspomma- d!:.1 celów wojny l szantażu dypl o·
.
.
tnokratycz~eJ, ,zi,;luje krzywd wyrzą- nej oct"'ezwy·
rnatycznego a dla dobra calci łudz.
Komitet Wystawy postanowił piectwo.
dzonych Ojczyzme.
·
kości.
'
•
w chwili obecnej wykorzystać
Sekcja Rolna
Ministerstwa
Oskarżony
Dutiin stwierdza szcze-1 Drodzy Pi'zyjacicle I
napływ spoleczeńst\Va na Jasne' Rolnictwa i Reform Rolnych
ś'
h
Walczcie ze wszystkimi przcJ::ic
ro c swyc zeznań..
Cała poslQpown ludzkość w:::lcl.y wami faszyzmu, bez względu na to, Górę w miesięcach letnich. Ma montuje pawilony, w który h
Oskarżony Jakub1s iak twierdzi, że obecnie o stworzenie trwałego po- w J. akt1 skórę się obleka. Pami"ta !l
1
·
w.szyscy jego towarzysze zatruci byli koju
międzv narodami.
Jedna1, .;e
" . on na ce u spopu aryzowume będę zgrupowane eksponaty w~
1
~b
cie, dopóki re żtki faszyzmu nie bę
, 'd 1 d
• ·
· · k' ·
Jadem .Pro.pagandy
antyradzieckiej'. 1 coraz w'•raźniei· uJ'awnia się dg„ że- d 4 wy k·orzcmorne,
·
u noscl wieJS ' leJ ostat- dlug kolejnych faz powstawanta
nie może być po • wsro
K.aro lk 1ew1cz wskaz~je na .s,~e ~asłu- ni~ r.eakcji międzr.r;arodo'> •ej,. i-;tóra koju na ziemi.
.
nich zdobyczy z zakresu budow- surowca i przetwarzania
w
g1 z okresu okupacJ1. Atm1nis zazna- uslłuJe przeszkodzie utrwaleniu vonictwa wiejskiego oraz uprawy produkt gotowy ao , spożycia
cza, że aresitowanie wstnymało go koju powszechnego, zerwać dzieio
Dziennikarze - pracownicy po·
d
od upadku moralnego.
współpracy mii;:dzyn:irodowej, na. stępowe) pra~y demokratycznej roll. . w~e zajitCY "~ysta.wę z~- przez konsumenta. Ukazany zoFreitag i Błaszkiewicz w~'l'ażają ~traszyć nat·ody światu widmem no. wszystktch kraJów!
pozna1ę· się z szczegolaml archl- stanie przebieg produkcji rolnej
gorą,~ę, skruchę.
____ I wej wojny.
_Demas~uj~ie nikczemny~h oszczer- tektonicznymi
nowoczc :m ych, po czę wszy od mechanicznej uDma 18 b. m. Wojskowy Sąd RejoWyst~pując w imieniu rnllujtlC)'Ch cc;iw, ~.sdu1ąc~·7h ~~siac na:1 ~,1~e dostosowanych do wanm~ów prawy roli. Pokazowa zagroda
nowy ogłosił wyrok.
pokój narodów słowitu'lskich, Kon- Jł1~cu.f_no.sS 1,,/ ' \ 1 0 .8° 8 ~ 1 . do 2 "'.'.ązT,n 'wiejskich budowli, bedę otrzy- wiejska posiadać będzie wszelBarbara Sadowska, główna oskar· gn~s Słowiański w mrn l'Ok!l w ·;wo.
.„dz~ecldc..,o. :sm1elcJ. IOzpowszc_c lL
1 l'
.
'I
k f
nowoczeme
urzędzenia
fotia została skazaM za nielegalną ' Jej orlczwic do narodów ~,~· h•a n~ajc1c pr:.1wcl~, o Związku Ra<lztc(:. my\\ a I szcz.ego. owe .osz.ory~y kie
pracę konspiracyjną „Prai.ni !l". i „Li- w~kazywal, iż no'rn , ·ojn::i jest P~· ! k~m„. J.i.1goslaw~1" Pol.sec, , Cze:~~os~?- oraz w_sk~zowk1, gdzie 11al~zy stwar7.aję.ce warunki, dzięki któ.
ceum :la .ka:·ę 9 lat w1ęz1ern~ 1? lat :1•;:cbna lylko im11erialistycznym rn. J ''.'~CJl" ~3u~~.nrn, 1 0. mn}.ch k~;l!il•h zwracac się celem zakupu bu- rym zarówno rolnik i"lk gospo1 ~ ich '.1 z 1 ~l~- dulca. \V czasie trwania wypozhaw1en1a praw obyw~tc~sloch 1 ho- borcom.
~~;n,0 kr.li} c:-n~
dyni wiej5ka będę mogli osi~g·
norowych oraz utratę m1eu1a na rzecz
czac 1 - nie~lr udzon) ~h bo JO\\ nt.
db d
·
•
· .
Skarbu Państwa
Slowwn1e wy oko cenią i szanuJą kach o szczy tn e humanistyczne idee stawy o
ę <;! się rowniez na nęć najlepsze wyniki przy miniBolesław Zicle.niewski, szef komór- , ~wobo.dę i n!c~ul.cżnosć ~,·~zy.st!d~h ludzkości.
jej terenie jarmarki, zaopatrzone malnym wysiłku. Wystawa Go.
ki „Sok?la,' V: ramach „Lice.tm" na ' k:~'.'.odow ...\\ ~mu;„ :.zcz~sc 1.~, 1 /~fWzmacniajcie niewzruszoną pi·tr- w dewocjonalia. Komitet wysta- spodarcza w Częstochowie ma
7 lat w1ez1cma oraz utratę praw na . ~ idtu ljuclz,ko~lci <.lązą do odsói„gntr,1.:1a jaźń Słowian, ten potężny czynnik wy w porozumieniu z szere,.,.iem
pełnić zadanie pewnego rodzaju
6 lat
,;..,o nc ""'Po prn.cy naro w wszy.
. d
d
k . , b
.
o
· ·
. .
. 1 slkich kraJ· ów.
mię zynaro. owego ~ 0. OJU 1 ez pie.
zkół artystycznych przyO'otowu
kursu pokazowego uzupelniaję
Frirnctszek P.acynsk1, Lech Dunin,
czeńslwa. Wzmacnlaicte w~zły prz~-. bf' 1'I . .
. .0
•
1
Helena Dunin za dosta1·cza11ic inforWspółpraca między narodami jest jaźni ze w z~ stkirni miluiącyrni J0
itę o sc a;tystycznie ~vy.<0- cego dla ludności wiejskiej.
macj \ dla „Szkoły" na karr,: 6 lat wię· Ikon ieczna i możliwa, nicz1dcżnie od 1 swo bodę narodu111:
nanych wyrobow. Jarmark! Cze- Termin otwarcia jej wyznaczono
zlenia i 6 lat utraty pra~
systemów ekonomicznych poszc·~e
stochowskie zaopatrzone będę na dzień 9. sierpnia br
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SZTANDAR

GOSPODAR CZE

KRZEMIEŃ

I ku zasiać tyle, co roku ubiegłe-•
wiosnę w to miejsce i•.isiać więcej jarych? Sie,lęc mniej
zbóż ozimych możemy uprawić
lepiej i uzyskać lepsze plony, a

g·o, a na

•
1e

O nowym

Nawozy sztuczne
na sezon jesienny
ILE NAWOZóW I K0:\1U PRZE.
ZNACZA 8IĘ NA WIOSNJ<;
•
I
•
Na w10snę dostarczono rolmctm
403.577 ton nawozów sztucznych;
1) azotowych•
a) pozostałego z jesieni •

zaoszczędzi to jakieś sto!<ilka. 'żniwa trwaję. Niedługo bę·
'J est jeszf;::ze jedna sprawa t. j. [ porzędku. Lecz jak wyzej wyli- dziesięt tysięcy ton zboża d1le<lzie nowy chleb. Trzeba się więc zasiewów \ jesiennych. Planu.ie czyliśrny sprzętamy żyta i psze- bowego. Zboża jare, w których
zastanowić, ile teg·o chleba bę się zasiać tej jesieni żytem nicy tylko z obszaru równego przeważa.i<'! pa5tewne, również
1946 r.
14.007 ton
dzie, aby nim odpowiednio gos- 4595 tysięcy ha, a pszenic(_\ ob~zarowi z 1946 r. więc w sto- przydadzę się dla przyrastajęce_
b) z produkcji kraj, do
podarzyć. Według materiałó\V 1280 tysięcy ha. Gdyby się sunku do tego plRnuje się wię go inwentarza. A zasiać :r1,
31. 5. br.
135.762 ·~
opracowanych w zwięzku z Pla- sprzętnęlo żyta z obszaru 3950 cej zasiać o jakieś 2000 tys. ha, więcej będzie można, bo więcej
c) z przywozu do 31. 5.
nem Odbudowy Gospodarczej tysięcy ha, a pszenicę z 1020 na co trzeba ok. 400 tysięcy niż się zakładało, sprzętnie się
b. r.
31.542 ,,
razem 181.311 ton
przez Centralny Urzęd Planowa- tysięcy ha jak było zasiane je- ton zboża. Czy nas na to stać? w tym roku.
2) fosforowych:
nia w tym roku mieliśmy sprz~ sienię 1946 r. - bylby plan w I Czy nie lepiej jesienię tego roa) pozostałość z jesieni 12.161 ton
tać żyta z 3950 ha, a pszenicy
b) produkcja krajowa 87.012 „
z 1020 tysięcy ha, gdyż tyle
J.
razem 99.173 ton
było obsiane jesienię. Lecz po· T. OPIOŁA
3) potasowych:
a) pozostałość z jesieni 30.187 ton
ważna ilość ozimin wymarzla.
b) przywóz
92.906 „
Rozmiary tych zniszczeń na pod. ~
razem 123.093 ton
5tawie nadesłanych meldunków
Z tego na terenie całego kraju na
obliczył Główny Urzęd Staty1 czerwca pozostało w spółdzielniach,
głównie na Ziemiach Odzyskanych
styczny i ogłosił w swoim wy15.087 toP "' 1·nhii~two 7117.1(10 388.490
ciawnictwie: Wiadomości KoresUstawa, maj~ca na celu zwaL w1 się o potrzebie zmobilizo w:.i- swych siodłach, poszerzać za- ton.
pondenta Rolneg·o nr. 7-8. Otóż czanie spekulacji i drożyzny, we- nia dla tej kontroli największe.i kres swoich uprawnień i działa
według· tego powierzchnia zasie· szła już w życie przed rniesię masy ludzi. Jak to pospolite nia, a w obecnych warunkach ILE I KOMU NAWOZóW PRZ&
ZNACZA SIĘ NA JESIEŃ
wów ozimych, które uległy wi- cem. Co dwa tygodnie l1kazuję ruszenie kontrolerów 5połecz u5trojowych biurokratyzujęc się,
Na jesień przewiduje się dostawić:
szczeniu i wymagały zaorauia się w całym kraju oficjalne cen- nych będzie wykonywać swe zechcę może tworzyć nowe u\vyrażona
w procentach po- niki poszczególnych artykułów funkcje, jak wyprawy kontrolne rzędy i najbardziej wielorakie 1) azotowych, wyłącznie
produkcji krajowej
69.102 ton
wierzchni
obsianej
jesienię żywnościowych, które obowię. do sklepów, magazynów i zoba- posady oraz standaryzować swo- 2) fosforowych ( 50 tys.
1?46 r. ~la całego kraju wynosi zuję wszystkich pod rygorem czymy niebawem.
ton tomasyny z przy,
je istnienie.
._
wozu)
129.050 n
d,a pszenicy 44.1, a dla żyt11 23.1. najsurowszych kar.
A
owóż
zobaczymy,
jak
to
3) potasowych z przywozu 73.886 „
Jedno tylko wiadomo z doCzyli w tym roku sprzętarny z3.
razem 272.038 „
sianej jesienię pszenicy z ok.
Celem ustalenia i wprowadze- świadczenia, że wszelHe forma„ wszystko będzie wyględać w Z tego
dla majątków państwowych,
570 tysięcy ha, a żyta z o!<. nia w życie tych cen 5two;zono cje społeczne, g·dy raz po·.vsLn.- praktyce i w jakim stopniu zdolu zwią~ów branżowych, zakładów do3038 tysięcy ha. W 1946 r. olbrzymi aparat na poziomie ly, zechcę stabilizować się w przykrócić spekulację, oby z naj_ świadczalnych przeznacza się 68.700
lepszym skutkiem[
ton, a spółdzielnie celem rozprowasprnętaliśmy p 5zenicy z 700 ty. gmin, powiatów i województw.
dzenia wśród rolników otrzymują
sięcy ha, a żyta z 3093 tysięcy Na!ważniejszę bazę p~d~taw o~vę
203.338 ton.
.r •
ha (dane (.U. P-u), czyli w tym tego. aparatu sę Kol1'.1s1e No_oPLANTACJE BURAKA
roku sprzętamy zboża chlebowe "".ama C~n. Notowam.e odbywa
CUKROWEGO
z mniejszego obszaru niż w 1 się na . Jarmarkach 1 targa.::h~
Dekret o podatku gruntowym mniejszę zdolność podatkową. i
W roku ub. zakontraktowano 183
19~6 r. Oczywiście pszenicę przy czy.m t. zw . korespondenci przewiduje ulgi dla podatników, to powinien uwzględniać podaozimę należy uzupełnić pszeni- Gto:vr:ego Urzędu .Staty.styc~ne którzy maja wieksza !iczbe tek gruntowy. Aliment zwany tysiące ha buraków cukrowych, a
obsiano 170 tysięcy ha. W tym ro·
cę jarę, lecz tej ze względu na go, JUZ _od dawna funkCjonurncy dzieci, a ich przy~hód szacu1t~ dożywociem albo wycugiern je:-:,t ku, jak dotąd wiadomo, zakontraktobi ak materiału siewnego tak du- dla celow statystyc~nych, notuj~ kowy nie przekracza równowar- to swoista dla drobnego rol- wano 210 tysięcy ha. Jeśli susza nie
żonie zasiano. W każdym razie ceny. ~ynkowe, kt?re następm2 tości pieniężnej 70 kwintali ży nictwa renta ubezpieczeniowa przeszkodzi będziemy mieć w tym
w tym roku nie bedziemy mieć ~omisJe Notowa.nla Cen ujmu- ta rocznie. I tak kto ma wię.:2j na starość. Rolnik na starość od- roku więcej cukru.
więcej zbóż chlebowych niż w J~ w całokształt. 1.gotowy i:nate- niż cz.\~"oro dzieci do lat 14, a jE•_ daje g·ospodarstwor zastrzega,T'lc ODBUDO'WA FABRYn r'AWOZóW
roku ubiegłym.
na! yrzedsta wia1ę Kom1s1um śli 5ię uczę. do 24 _lat ~ na utrzy- sobie normalnie aktem rejentalAZOTOWYCH W MOśCIC.ACH
Wiemy zaś, źe w roku ubie. Cenmkowym.
maniu, ternu obniza się podatek nym mieszkanie, opal, pewnę.
Przed wojną fabryka nawozów azo.
glym mieli~mr z??ż chle.bowyd1 Funkcje Komisji Cennikowych o 25 proc., kto ma więcej niż ilość zboża, mleka, mięsa itp. towych w Mościcach należała do
n;alo. 9uze 1)osc1 zb.o~::i dnla sę już zautomatyzowane i jak- sześcioro dzieci - 50 p;oc., a Oczywiście to mu się słusznie największych zakładów w Polsce.
Podczas okupacji zginęło dużo jej
UN~RA! ""du z o za ~upihsmy. zs: kol wiek po ~olano do nich po 1.3 temu, kto ma więcej niż 8 dzie- należy, bo jeśli straci! siły p.-a- pracowników. Przed ucieczką Niem·
granicę 1 Jeszcze me było w1dac przedstawicieli urzedów i oro\1- ci - całkowicie. Jeśli podatni· cllję.c w roli, trzeba, aby ta rola cy wywieili urządzenia, Od maja uchleba za. ~uż~. W tym ··? 1.;u nizacji społecznych, nie wi~l~ kiem. jest kobieta ulgę 25 proc_. utrzymywała go do śmierci. biegłego roku do stycznia tego roku
trwała rewindykacja tych nrzą,dzeń i
U!'.JRRA J~Z ;i1e da: Musi~"". I maję. do deliberowania. Ceny stosuj~ się już przy 3 dzieciash,
maszyn.
Obecnie fabryka jest odbu·
50
proc.
przy
5
dzieciach,
a
calMożliwe,
Że
z
postępem
życia
Więc stara~ się naJrozsędnleJ bowiem obowięzujęce u5talaję
dowana w 70% • Jesie11ią tego roku
gospo?arzyc ty1'.', co n:rnmy. Ro; przez proste doliczanie do cen kowicie uwalnia się z podati.;u społecznego wypracuje się in;iy produkcja dzienna fabryki ma w~'.Q.Q•
lepszy sposób ubezpieczenia na sić 50 ton amoniaku.
ku ubiegłego me mozna uznac rynkowych, ustalonych przez przy 7 dzieciach.
starość rolnikowi,
lecz narnzic
~a przykladowę gospodarkę zbo- Komisje Notowa1'i, t. zw. marży,
Wychowanie dziecka kosztu.ie istnieje taka forma i ję trzeba
.., PRZYDZ~ \.L ZBOl:A :
zem chlebowym. ~ .
. • która ma całkowicie zapewnić dużo rodziców, a pai1stwu przy· uwzg·lędnić w ustawodawstwie
AMERYKAŃSKIEGO ~.
Przyjmujęc sy 5tem kartkowe- opłacalność, zaró~rno przetwó'.· nosi wielkie korzyści, dlate~o podatkowym. Nie idzie tu o
Na sierpień Stany Zjednoczone
go rozdziału taniego chleba, st.wa (r:1Iynow'. pie.karzy, wędli słusznym jest zwolnienie dl1et- darunek dla podatnika, ale tak przeznaczają na wywóz do Europy
· s Izlada , ze
· o b owiaz
· k'·iem a 1·1- ponad
państwo wychodzi z czysto spo- ni_arzy l t.d.), Jak, l obrotu kup- nych rodzin z podatku, podobnie 51e
ton
.
. milion
•
t zboża.
, t Z f tego naj'est zvv·"lnicnie z on
•
,
b · :
·"
kl więceJ maJ~ o rzymac s re y ang 1ołecznego punktu widzenia, p:fl- cow I sprze~awcow or~~ g·odz1- Słusznym
J
,
...., ·
• - rnentow o c1ęzony Jest. ~wy e saskie w Niemczech, a resztę Fran·
gnie ludności pracujęcej zapcw- wy zysk za ich czynnosci.
clatku tego, kto długo choruje i g?spodarz !l'lody, bardzieJ rzut-• cja 17 tys. ton, Włochy 29 tysięcy,
nić minimum najkonieczniejsze.
Dla chłopów czyli producen_ rde jest w stanie wygo~porlaro_ kI, skłonniejszy do ulepszeń, Ho~andia 66 t~s.'. Dania. 8 i. pól, tyl~ż
lecz właśnie aliment utrudnia Egipt, Rui:iuma .1 SzwaJc~r1a, Austr~a
Lecz tak, jak dotęd było, to urze- tów
żywno ~ci
najważniejsz:~ wać na utrzymanie rodziny.
. . , d
· · h J
. 46 tys„ Fmland1a 17 tysięcy, Grecja
czywistniano tę slusznę za auę jest czynność Komisji Notow;".11
Lecz dekret o podatku grnnto- \\ P~ ~"a zenie ic :
eszcz: go. 37 i pół tys„ Norwegia 12 tys„ Polw zupełnym oderwaniu od zd- Cen. Warto przypatrzeć się ,fo- wyrn zapomina o tzw. alime,1- rze,1 Jest, gdy musi on piacie wy- ska 32 i pół tysięcy ton, Portugalia
sad gospodarczych. W krnju kladnie, jak te notowane przN tach, które mocno obcię.żaj;~ soki podatek - wtedy call·o,,·i-_ 22 ~y,;iące i Wielka Brytania 42 i pót
· musi.· zrezyg:nowac' z m'ys'I 1 tysiąca.
było mało chleba, a system kurt_ korespondentów Glównego U- gospodarstwa rolne, a Z\\-·łaszcv1 cie
1
kowy cenę jego obniżał. Kilo-1 rzędu Statystyczneg·o ceny wy- drobniejsze. Gospodarstwa da- ? postr:pie. Takich gospodarzy MAJ.1.TKI ROLNE w PRZEMYśLE
gram chleba dla ogromnej więk_ ględaję. Czy akuratnie oddaji,l ję.ce alimenty stanowczo maj:~ IJest duzo.
Przemysł państwowy prowadzi we
szości
ludności
nierolnic.~ej one poziom cen rynkowych?
własnym zakresie 553 majątki rolne
o łącznej powierzchni 67.030 ha. Z tekosztował tyle, co jeden średniej Czy aby zanotowane ceny nie Si;!
g? na Ziemiach Dawnych 257 mają.t
jakości papieros. w życiu gos- podobne do tych wieloraki::..h
O O
[jłUD OWV W z1em1op O UC
kow o obszarze 25.288 ha, a na Ziepoaarczym jest tak, że z tym, co cyfr, które 'na chybił trafił wpiJak już pisaliśmy w swoim w ziemiopłodach,
miach Odzyskanych 296 majątków o
z
tym,
że
gos_
J•est tanie nikt się- nie liczy. W suje się.· na arkusze, nad;;ylaue czasie stawki· po d atku gruntowe- podarstwa zupełnie male, oosh· powierzchni 41.772 ha. Ziemiopłody,
jakich do tarcza.ią. te majątki, idą na
ten sposób do5zlo do poważ- zarzędorn gmin do odpowiedzi go zostały podwyższone w dwój_
dajęce yrzy.c~ód szacunkowy do użytek stołówek fabrycznych ,
nego marnotrawstwa chleba. Z .na pytania, ile jest krów w gmi- nasób. Ustawa z 3 czerwca br.
40 kwmtah zyta będę placić w
drugiej strony tan~ k~rt~owy nie, a ile koni, .ile je.st stud~ien dla tak odw ższoneo·o odatkn
JUBILErsz HASŁA l
pieniędzu, a te, które ma.tę przy_
chleb oparty w powazneJ miene w dobrym stame, a Ile zruJnol ~ p dya c 1("\47p/''8 1,:. 0
OGRODNICZO-ROL
'!CZEGO
·
chód
od
dd
40
·
60
h
kwintali
·1
w
'l
h
na ro< o os o r zy "'1
-t
, •.•
o d ostawy zagraniczne o zn.- wanyc , 1 e poszczego nyc g·a- "-0
"' , 1948 ) , )
•ad-· polowie w pieniędzach,
W dzierlzinic ogrodnictwa pols!,ie.
a
w
po1
lywal na cenę żyta w kra.iu, u tu_ tunków zboża zasinno i na
lczern
bo 1:~ó" rpo~~vol~~
0
w zien'liop!odach. Re.~z go przodujące miejsce zakło ro
wojnie „l:Iasło Ogrodnirzo-fl.0J11i.
l~jęc)<:! na nie~dpowiedn~m po- kim o~sz~rze, .a ile z~?rano, j~ki ~f,fl n~~hn~~ośi-id czl~nków r·~d łowie
ta - w ziemiopłodach.
cze". z_ okazji 10-C'iolctnicj pracy
z1om1e w st~sunku do mnych przewidziany Jest zb1?r owo.c'?w narodowych ()raz mg·anizacji
Pod~tnicy, którzy zalegafo z wydawmczc.i, ukaz<\l się w oslalnich
cen produkt~w, rolnych. T ~ P?- i t. p .
~anot.owania. cen 1 ich 5poleczn eh dzialajacycłt na podatkiem gruntowym za 194-6 dniach czerwca br. zeszyt Jubileui;ic~n~lo rolmkow do skamuar1ia ~k~rat~oscI ~oze ~ow1em zale- wsi. Dla ~ych poborcó'W na kosz. r. albo którzy zalegaję z zfllicz- szowy na 80-ciu si ronach drn!iu,
zyta inwentarzem.
zec taki czy Inn~, korzystny, czy ta wyjazdów, diet i premie prze- kę na 1947 r. jeśli pierwsi nie przynosząc cenne artykuły wybitnych naukowców z clzierlziny :>a·
Oczywiście w tym roku prak- stratny .szacunek, potr7:ebny przy widu.ie się 3 proc. wpływu po_ zapłacę do 1 września br., a dru- downictwa,
wa rzywn ich\ a, pn:!tyka ta nie może się powtórzyć. ustala~m cen nawozow sztucz-1 datku g-runtoweg-o. Ponarlto u- dzy do 15 września br. bedn mu- twórstwa, P~iczelarstwa. kwiaciardlatcgo należy ustalić w kraju nych 1 t.p.
stawa ta przewiduje możliwość sieli dać wiecej zierni~plod :5w slwa, ochrony ro~l1n. hodowli i dOS.
podarstwa domowego.
odpowiednię ?la zbóż .c~~e~o- . O trzecim et~pie walki z dro- z?pl~ty podatku grnntowego w r.iż płatnicy punktualni. Za zie~\:szystkii.n i:asz).m Czylel nil·om,
wych cenę, zeby podn1esc ich zyzn<J, zleconeJ przez ustawę 1 ziemiopłodach. Jak donosi pra_ miopłody oddane na poczet po- klorzy zaJmuJa. się ogrodnicl wem
wagę i znaczenie. To zaś bynaj- Komi:sjom Kontroli Spolecznej, sa codzienna Rada Ministrów d~tku gruntowego ma się liczyć polecamy to pożyl~czne ilustrowa.
ne pismo, którego rocz1{a prenumemniej nie wyklucza społecznego narazie nie wiele można powie- już uchwalila, że podatek g·run- ceny ryl}kowe
r~ta wyn~s~ 450 zł, A(j,r_ę~; .far.
podejścia do rozdziału chleba!
dzie~! Ze strony urzędowej mó- towy za 1947 r. będzie się pł~~ić
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winniśmy tę linię produkcji rol- dzące uderzenia koniunkturaln&
niczej podtrzymać - i co jeszcze Za organizacją wymiany może

Czynnikgosp oda re zego rozwoju Lu be lszczyzny f5\~~~:tii~ru~~tk·p~d:~~i
f::~~~ ~!::~~~i~=~~~::~~
Wadą
zwierzęcej me~tu
państwo"
0

.

\

produkq1

w gospodarc,e

'YOJ~wództw~ ~u~elskie 0- 1darcz~j rnlnictwa może kształto- krajowe i zagraniczne wyraża się na.sze.go ~ojewództwa jes~brak weJ.
kr.esla. s~ę .bez naJmmeJszych ~vąt- wać. st~ J~dynie na wysokiej najpomyślniej w podaży żywca. l'CJOn~zaCJt. 1 ~ta??aryzaq1 ~oZorganizowana spółdzielczość

pltwosc1 Ja.ko obszar roln.1czy. s~eqahzacJi produkcji. Jeżeli tuPrzyczyna tego zjawiska jest dowh. Wielka ilosc. ras .skup.1~- musiałaby przy współpracy zrze.
Inne ga_łę.zie go~podar.cze .me są teisze rolmctwo będzie produko- prosta. Jeżeli bożem nie można n~ na mał):'m tereme_ umemozl~: szefi. rolniczych, samorządu tery.
tu rozwinięte, widocznie ~ie zna- wa~ lepiej i więcej niż sąsiednie zdobywać rynków konsumcyj- w1a zebranie 1ednohtyc~ .partn torialnego itp. zmontować urzą•
lazły .natu~alnyc~ warunkow, .dl!: takt tQwar, który będzie poszuki- nych, to można je skarmiać trzo_ wysyłko.wych„ a tylko .ta~u:n 1 zdo- dzenia techniczne: przetwórnie,
cydu.i,ą~ych 0 .1c~ powsta111u 1 wany na rynkach sprzedaży, to clą. Nic to, że trzeba dołożyć bywa się duze rynki sw1atowe. chłodnie, środki transportowe,
rozroscie.
Go.rmctwo . :atem, po~yt ~utomatycznie pobudzi do jeszcze dużo pracy; rąk ro bo- Prak~ykowany \l nas! natural~y fundusze obrotowe.
przemysł, rzem10.slo maią pe~y- ~yzszeJ produkcji i do zwiększe- czych na wsi lubelskiej mamy sposob opasu, .111 e daje wys?kie- Sieć mięsnych przetwórni na
~erycznc z~a~zeme! przedstawia- , ma ~y~ozu poza swój okręg., ponad miarę. Dodatkowa praca ~o .gatunk~ 7ywca - ~akiego, . naszym obszarze produkcyjnym,
Ją obra7 silnie z;i1eksztak?n~ch Wy_mk1em tego byłby przypływ jest więc wybawieniem, chodzi Jaki pr.a gnie się otrzymac. Ho- to nie jakieś odrębne za adniecz_egos, co. gdzie. mza mini- tylko o jej sprawiedliwe wyna- dowla Jest bardz? rozprosz.kowa_ nie, tylko dalszy etap
d~ie.1 imponuje swymi. ro7m1ara- m,ałny zwiększony dowóz wyro· grodzenie.
n~, a to u~rudnta zorgamzowa- własnej ekspansji przez tutejsze
m1 , pełny~ rytm;em zyci~.
bow
prz~mysłowy:h. .żywszy \Xlieś lubelska jest przelud- me sprzedazy.
.
rolnictwo. W jego ręku zatem
Wszystkim! ktorzy znaią Lu- rytm wymiany, pociąga1ący za niona, oblicza się obecnie do
W t.ych . warunkach.iedynym powinny znaleźć się przetwórnie
belszcz)'.znę me trz~ba, charakte- sob~ k?.ni.eczność należytej or- trzystu tys. zbędnych rąk robo- rati.:nk1~m 1est spól?z1elcza or- _ jako prosta konsekwencja
ru rolm.cz,eg? wo1.ewodztwa u- gamzaq~ usług, postęp, odbudo- czych w Województwie. To nasz gamzaqa. z~ytu , kto;ą prod u- własnej produkcji i własnej ordowadmac liczbami statystycz- wa rolnictwa.
-smutny stan ale z drugie)· stro- cent powinien otoczyc swą tros·
„
b t
O · ·· h
nymi o zawod . r 1 .
Od
. d .
' .
k b t I .
.
. t
. gamzaqi z y u.
s1ec1 ic po·
..
zie 0 m~zym, o
powie zieć na postawione ny atut - kiedy trzeba wytwo- ą,, 0 . 0 e~y w Jego. m eresi~. winien decydować specjalnie do
pro~1;1kq1 tego za~vodu itp. . pytania - znaczy określić nor- rzyć produkty, które pochlania- Spol~z1ekzosc ta musi zorg.am- tego powołany czynnik facho·
.W1ęk~ze skupiska l_udzk1e, my •. ,według któryc~ powinna ją dużo pracy. Tanim elementem zowac. spraw1~y ~parat wymiany wo _ społeczny.
miasta me powstały tu 1ako o- poJSC gospodarka Województwa pracy możemy wvtwor.,.yć dla na takim poziomie, aby był zdo_
f d
. .
•
środki fabryczne
. natomiast
.
. . wspa'liale
.
,..
. -konku- b ywczy nawe t na naJ'd a Iszyc h
un uszami
1est mna· spra·
.
• pr-emysł
"'
owe, R ea1·1zac1a
tyc h prze-. siebie
warunki
N"
·
b
1
a tylko Jako punkty handlowe, sianek jest już zagadnieniem od- rencyJ'ne Zagranica atutu tego rynkach konsumcyjnych, a przez wa.
~kmoznakwy_m
a
gac,
a Y
c:y miei'sca kon
tr ··
ł d
b
·
d
· d ·
łr h
·
ro m
te -ap1ta y gromae.en ac)ll '!'.a z. rę pnymk.
., .
nie ma, a ten przy hodowli jest do powie n(1e. '!'d,c o_wa_me .l?r?- sam
dził bo dość tego Że duże sumy
od t. ych el ement ow u~~ ~zmo~~ . , un te!ll wy]scwwym rozwa- fundamentem rozwoju i powo- ucen~a
usw1a omiem~, roz.m' .
dł . ' . .
1. l
był ich rozrost, oczyw1sc1e dosc zan będzie struktura rolnictwa dzenia.
cowam.e cen wig gatunkow), 1ak za~raza n~ ug:e mihesiąc,e. . atha
skromny
L
b 1
·
d
.
· · t ,,
d · b d · w zywcu 1 w meruc omosc1ac
.
,•
. u e s7czy~ny i· 1ego
prze woNaszymi wę dl'mami,. szynka- ·t um1e)ę
no~c ~prze, .azy ę ~1.e
l
)
b .
J.e~nostronnosc gospodarcza 1enna, iak l obecna produkcja. mi. konserwami, bekonami zdo- gwarantowac. c1ągł?sc zbywama, ~eh .ew{ · ~~r~k ą poi3 111 Y~1
.zac1~zyła na str~kturze okręgu, oraz dalszy warunkujący element bywaliśmy najwybredniejsze ryn- wywozu, co 1est pierwszym wa- k api~ Y spol zih cze · · '
na Jego rozwo1u, wytworzyła - miejsce Polski w gospodarce ki świata i z każdym rokiem na- runkiem uznania i powodzenia as omuna n!'c •.
. . •
pe.wne pr.ą~y gosp?darczo - wy_- świa!owej. .
.
stępnym zwiększaliśmy wywożo- na dużych rynkach zbytu.
W prod_ukqi zwierzęce) widzi:
m1enne, s~1sl.~ związane z obliMimo w~lt . nasuwa się ~rzy ne ilości_ Duża ilość zmagazynoEkspansja gospodarcza może my czynnik, zdolny poruszy~
cze~. ?Jewodzt_wa. Trzeba pod . tym zastrzezeme co do wymia.ru wan ej, tani.ej naszej pracy w wy_ iść tylko po tej linii. Będzie to puls. gospodar~zy :i.~belszczyz
kreshc, ze pozyCJa gospodarcza naszego o~ądu. Scharakteryzuie-I wożonych wyrobach mięsnych przeciwny odwiecznym zwycza- ny ~ g~arantuiący JeJ p~zypływ
L.ubelszczyzny w obec~ych .gra- my_ czy.Qm~ g?s:p~darczy decy- stawiała nas na rynkach świata jom nurt, kiedy to kupcy przy- kapi~ałow zzewi:ąt~z, co iest wamcac~ pat?-~twa . m<t nieco .mny dui~cy 1 n~iwazme}szy, ale po~- jako niebezpiecznych konkuren- chodził~ po tow~r do rolnik~, ;:~- runkiem. w~mozema odbudowy,
wymiar mz miała w gramcach kreslan;iy,. ze on me wycz~rpUJe tów.
pewniaiący rolnictwu spokoimeJ- bogacenia się, postępu.
sprzed 1939 r:.
.
. za~a.dmema, tylk? występuje ~y:Wniosek z tego prosty, że po-· szą przyszłość, uchylający krzyw
Leon Bornus
Pełny rozwoJ ekonomiczny 3a- razme na tle duzego zespołu mkiegoś okręgu może być zagwa- nych'.
rant~wany wtedy, gdy bazuje on
Produkcja· rolnicza dzieli się
n~ rown~wadze zaso~ne~o rol: na dwa zasadnicze działy: pro1
mctwa, rownego mu. go~mctwa .1 dukcję roślinną i produkcję zwie
oraz działanie na szko.
p~ze~yslu ?raz nalezycie rozw1- rzęcą. W pierwszej ma się do Rok pracy Licealnego Kola pletowano bibliotekę z lektur~ mieckimi
clę Polaków w okresie okupacji.
męte) wymiany. Jednostronność czynienia z wielką ilością od- Młodzieży Wiejskiej „Wici" szkolna i zakupiono do świetli- Sad skazał oskarżonaa na 1 rok
g?spod~~cza. z g~ry ~arzu.isa ko: mian, gatunków roślin, ale °ilajwe Włocławku
cy pia~ino.
i 6 miesięcy więzieni'a, zalicza.
mccznos~ w1ązama ~1ę z mnym1 ważniejsze są zboża; w drugiej
~oł<;> i jego ?zlonkowie ,bior~ j~c jej areszt dotychczasowy. #'i
okręgami, mog_ącym1 z.aoferować _ największe rozmiary uzysku- Przed rokiem, powstało we . ta~ze zywy 1fdZLa~ w ~rac~cn Pob?gactwa, kto~ych me ma ten je hodowla świń.
I Włocławku Licealne Koło M!odz. w1atowego 1 Wojewodzkiego Z.
Katastrof a samochodowa
p1er,wszy.
. .
Urodzajna gleba Lubelszczyz- ·Wiej. „ Wici". Przed nowo zorga·- M. W. „Wici",
na szosie Włocławek - Kowal
W pod_obnyn;i połozem~ był? ny, mimo wadliwej struktury nizowanym K-0lem stanęło mnó_ Do prac Kola, od chwili zall)- Na szóstym kilometrze szosy
przed ':V0J11'.J 1 Jest. obecnie WOJ. r<?lnej (rozdrobnione w szachow- stwo dużych i małych trudności, żenia, b. przychylnie i z pornoWłoclawek - Kowal wywróciła
lubelsk1e. Przed woJn_ą o tyle by: mcy. gospodastwa, brak rejoni- iakich zreszt~ nie brak każdemu c~ odniosły się miejscowe wlasię
przyczepka
prowadzona
ła. go!'sza sprawa, . z~ cały .kra] zaqi upraw, brak wyposażenia nowemu Kołu M. W. „Wici". dze PSL, dzięki którym Kolo m. przez
ci~gnik
samochodowy.
~iał charakter wyb1t~1e rolnic.zy, techniczn,ego), może dać ładny
inn. uzyskało własny lokal.
Przyczepk~ tę jechali harcerze z
me było zatem .okręgow przeciw- zbiór zbói, ale na rynkach właNajwiększ~ jednak i najpoPusta, jeszcze rok temu świesta~nych, daiący.ch zespolow~ snego kraju (rolniczego), w przy ważniejszę trudności~ w pracy tlica, tworzy dziś zupełnie inny hufców Wola - Ochota z War...
pel_n1ę .go~podarkt narodo.we1. szlości będzie zbyt dużo ziarna, był fakt, że „Wici" dotęd obraz. Pełna gwaru zgromadzo_ sza wy. W wyniku wypadku ran•
W1ą~ame s1~ .w cel~ch wymiany aby można było liczyć na korzy- na terenie miasta nie istniały, i nej w niej młodzieży, umeblo- nych zostało 20 harcerzy, prze·
z panstwam1 mny!111 obwarow~- stne ceny, gwarantujące opłacał- prawie że cale społeczet15two wana i przystrojona, nieduża sa- wieziono ich' do szpitala św. Flo_
ne było u!llowa~1 handl.owymi: ność tej produkcji. O rynkach Wloclawka nie znalo Zwięzku la z pianinem i bibliotekę, z. roz- riana we Włocławku. śledztwo
'!'arunkam1 politycznymi, cłami zagranicznych nie ma co marzyć, ani jego ideologii. W tym miej· stawionymi szachownicami i w sprawie przyczyny kątastrofy
· ,.....
1 t. p. .
bo nigdy nie wytrzymamy kon- scu należy zanotować najwięk- rozlożonymi dziennikami na sto- prowadzi MO.
Rolmcza Lubelszczyzna w ra- kurencji zbóż zamorskich 0 wie- sze osięgnięcie wloclawskie~o lach, sprawia na każdym mile
Liceum Cłiemiczne
mach roln~~~ego ~.aju, i _Pr~y le' ~ańszych od naszych n~wet po Kola - :v.~ięgu roku pracy zdo_ wrażenie. Właśnie w niej, bez
we Włocławku
nadprod~kq1 zywnosc1 w sw1e.c1c: wliczeniu
kosztów dalekiego lały „Wici .zd~być so~ie nie transparentów i szumnych hasel,
We
Włocławku
istnieje Liceum
dus.ila s1ę .wla~n~ produkc!ą i transportu. Niskie koszta pro- ! tyl~o sympa_tię. 1 uzn~nie, lecz właśnie w tej świetlicy, w szczePapiernicze,
Lic.
Gimn. Mecha•
moz_na po\~1ed.z1e~ ubozała dukcji pszenicy w Kanadzie, U. takze zaufan.1e 1 pop~rc1e ze str?- rze wiciowe.i atmosferze ksztal(zw1ększam.e się liczby .bez.robot- S. A., Argentynie, Australii są ny spolecz.enstwa. Nie b~a~ byro tuję się charaktery przyszłych niczne i Gimnazjum Elektrycz~yc~ n~ wsi'. pogors~enie się wy- dla nas niedoścignione.
w_ pr~cy i 1i:~ych trudnos~I, spe- budowniczych Polski, przyszłych ne. W -Ostatnich dniach otwarto
tam Koedukacyjne Liceum Cł\e
zywiema wsi), zamiast wykazyPrzed wojną wywoziliśmy z CJaln1e. w1c1arzom. rob10i:ym, dzialaczy Ruchu Ludowego.
miczne.
Adres Lićeum: Włocła
wać postęp.
Województwa niewiele zboża.
lecz nte chcę -0 nich tu pisać,
w.
wek, ul. Rolińskiego 2.
Dzis~aj .o tyle wa~unki pol.epWywóz poza \'VojewództwQ gdyż sę . on~. mni~j i~t~tne, ~
s1yły się, ze na terenie kraJU 1est w % % produkcji (średnia 1928- czym na1lepieJ moze sw1adczyc Czy pijacy sę ludźmi chorymi?
80-Ietni „Sinooro'dy"
więcej ośrodków przemysłowych, 1932).
to, że nie zdołaly one zahamoNa jednym z ostatnich posle:Józef Sroczyński, osiemoz!e•
które mogą być prz.eciwwagą pszenica
0,6
wać prac Koła.
dzeń Miejskiej Rady Narodo wej
obszarów rolniczych.
Jednak żyto
18
·•
·
· we \"Vlocławku, uchwalono no- 5 ięcioletni mieszkaniec Radzie.
nadwyżki żywności będą u nas jęc~mień
Dzis, K~lo Lice.a}ne skupl:i wę taryfę za przejazdy dorożka jowa, mimo swego wieku i tego1
5
zawsze. Wystarczy przeanalizo- owies
2
12! czlonk.ow: ucz'.11ow wlocla,w_ mi. Postawiono tam wniosek, że jest żonaty, dopuścił się de„
floracji czternastoletniej dziew•
wać produkcję rolniczą ziem daw ziemniaki o'.4
sk1ch szkc;>l sr.ed_nich, 127 !-1110- aby „za wiani"
obywatele, nie czyny. Sęd po stwierdzeniu
nych i takąż produkcję Dolnego trzoda chl. 32,0 (lata 1929-1939) dych ludzi o sw1atop.oględz1e ~śląska.
grarystyczn~m. Kolo Jest powaz- mogęcy iść o w łasnych silach, Srocz~ńs~i dokonał ·tego c;ynu
Sytuacja Lubelszctyzny mimo Wywóz zbóż w złotych przed- ~ym o,srodk1e1'.1 R~chu Ludowe_ płacili za przejazd opiaty o sto bez uzyc1a przemocy, skazał uo
poprawy, będzie w zasadzie po- wojennych kształtował się nastę_ go, ktory .oddziałuje na teren ca- procent wyższe. Jeden z raCi na 8 mieśięcy więzienia.
io
nych orzekł, że pijacy sa ludźmi
dobna przedwojennej.
pująco: .r ok 1931
lego powiatu.
pszenica
3,5 mil. zł.
chorymi, i powinna im "przysłu
Wisła zabiera swe ofiary
Przy uświadomieniu sobie teżyto
21 ,6 „ „
Aktywnie pracuję w ramach giwać„. taryfa ulgowa. Oba te
W
bieżę. c ym roku liczba zato·„
go stanu należy dokładnie i be zjęc7mień 3,8 „ „
Kola sekcje: kulturalno-ośw., ;1r .• projekty up a dły i pijacy je ż d z n
;'i
ęć
~
Wiśle, w porównaniu z
błędnie określić, co rolnictwo
owies
12,2 „ „
ty styczna, muzyczna i sportowa. corożkami we Wloclawku, za tci
Innymi miastami, jest we Wloc·
woj. lubelskiego może najłatwiej
ziemniaki
5,1 „ „
Częs to odbywaję s ię zebrania o- sarnę opłatę co abs tynenci
ławku zastra s za,lęco duża. Niema
i w najwyższym gatunku pr?dutrzoda chi.
39,0 „ „
gólne, poszczególnych sekcji,, o_
prawie
dn ia, w którym nie bylekować ~ d~u~ie -. b. wazne1; do 60 mil. zł. (1931-1939) .
r~z wiecz~r~ ~ysl~usyji:e i ś w!eObywatelka francuska
by
choć
,jednego wypadku zatoczylll: na1ła~w1e1 . mozna. zdobyc 'w'ywóz ziarna pozostaje w ty- tlico ~e. W sw1~tllcy ~1ciarze Ił- 1 przed sadem we Włocławku
ni ę cia. Dobrze by było, g-dyby
rynki kraiowe 1 zagraniczne, a le poza wywozem artykułów czę się, pomagaJę sobie wzdjemAl k ·cl L ·
przy tym najkorzystni,ej dla sie · zwier:ęcych.
nie w nauce.
k fe ' San ra oiseau, obywatel .. k ompetent~e wład.ze zajęły się
bie. Przy takim układzie warun- j Ekspansja gospodar cza rolniz pieniedzy uzyskanych
cl a rancuWskła, lstankęla prze~ s~- tę. spr a wę. i zorganizowaly akcrę
ratunkow. a.
'
ków prężność ekspansji gospo- dwa Lubelszczyzny na rynki rzadzonej 'loterii rantoweJ· skzonul- 0 em ~el
oskarzo.na
•
.
wspo praceoc za ww1u,d
a zami
me„ .~-· -

I

za:z~t~ow

kapitałów. zzewnątrz,

~udowy

z

1

1

1
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WIADO MOSCI RÓŻNE

'

leży zwrócić uwagę na wszystko,
czym można Jli:>~e te uzupełnić. Je.

'

'

tów, kierowników świetlic, stoł6·.
wek, komendantów straży - 5855.
dną z takich roślin jest perz, który 1 Największą ilość 2450 robotni.
bydło, konie i świnie chętnie jedzą, ków awansowało w przemysle
s1"ę
70 Domo· w Towarowych
ho jest smaczny i pożywn~.
włókienniczym,
w tym 120 dyrek.
przemyśle węglowym Cbcąc perz p1.z~,gotowac. na .,ia- ·>torów. W ·cz
.
. .
b
m _ 10'.!5
metalo.
1
1
269
. Uj2.wniony. wedfug relacji rzą- sjom oraz domaga się nie uznado
konca
wrzesn1a
r.
.
szę
trz~br~
~o
wypłukać
dobrze 1.a- ~ .'. ~u8%. 1-~d. Akcja ,;.,ysuwanii
· k.l
· 1·1 spo- ·
.
,
raz po sw1ezym zebraniu go po orce wym . .
.
.
d owyc h , zamac h Ja
m1e
ma cl otyc h czasowych sprawoDotąd uruchomiono 11 panslwo . . b
.
p'J k . d b
rohotnikow na k1erowmcze
stano.
.
t
. .
d
. d . ł .
.k
.
„
. . ·I
d , , t . ·o , cl . do I ron1e.
u
·ac
o
rze
w rzece
,'
·k
t
,
·dal
wo d owac par yzanc1 l grupa z an. o b ecme
z1a aiąceJ om1s11 ':'~.Cl .~:O~~'\ O\\ a1 ~ Y,.1•. a . ., czy stawie, wrrncając rozłogi wi- ~is a n' a na ·
EAM oraz komuniści celem o- do badania spraw w Grecji, a konca '~ 1 ze~ni_a ma ~Jrr.~ ~> c iesz~ ·~ dl ami do wody i płucząc. Po ·wy.
ł
balenia obecnego rządu greckie- natomiast uważa za wskazane 59 domo'Y _Jak podaie Bmlet~n 111 płukaniu nale7.y rozłożyć go na lące
Ludowy
przemys
11
prasy _M ~ 1 s.Lerstwa Przemys_lu nr żeby wysechł aż do lamliwoki:
W Rzeszowskim
go, wywołał represje ze strony oby utworzyć specjalny komitet .J4. - i.stmeJ,ą. prz~ zakła~ann~ do- Wtedy go się zbiera. Celem użyeia
rządu. Polic_ia i wojska rządowe dla nadzorowania udzielanej po- mo\~' tr udnosc1 lok~l~we, i.i. li z~b,a rżnie się go na sieczkę, zaparza i z' w·woj. rzeszowskim istnieje 10 ga.
dokonywują od szeregu dni licz- mocy amerykańskiej dfa Grecji. 00 " e. domy budov. ac. Otoz pr~~ - I dodatkiem śrnly owsa czv bura- łęzi przemysłu ludowego: koronkar.
,
N
1· h
stępując do budo~vy nowych .domow ków iadaje.
•
.
stwo, tkactwo, wikliniarstwo, zabaw·
n~c h ares~ t owan.
a_ u ic_ac
Francja domaga się utworze- towarowych Panstwuwa Centrala
karstwo, kwiaciarstwo sztuczne, g~
miast gre:k1ch dochodzi do licz- nia nowej knmisji z pięciu państw Handlowa czerpie wzory ard1itekRo~OłliCJ
lanteria skórzana, garncarstwo, me·
nych stare .. Mało tego, na teryto- bez udziału w nie1· przedstawi- toniczne z najnowocześniejszych JJu_ na k1'er1w111·czyclt sta1owt'skac" blarstwo, galanteria rogowa.
k
ł
dynków lego typu, klóre istnieją w
R
num. grec ·imA, lab z\~ as:cdza nła pdo- cieli wielkich mocarstw.
Związku
Radzieekim,
Szwecji,
Według ostatnich danych w prze.
Najwyraźniej występuje koronkargramczu z
amą
osz o O
. .
.
Francji ild.
rnyśle państwowym ogółem awanso_ stwo, tu wyróżniają się ośrodki Chorformalnych bitew polowych, mięPrzed_stawmel Pols~I dr. I.an~
Nam się wydaje, że 70 domów to- wało 8603 robotników, na dyrekt0- kówka, Hyźne, Bobowa, Gorlice i Kań
dzy partyzantami a oddziałami ge uwaza, aby 0reC)a :. .Jedne] warowych jest przysłowiową kro- rew i wicedyrektorów - 586, na czuga. Przed wojną Amerykanki za.wojs~a rządowego.
strony,_ a Bułga_n~, Albania, ~u- plą w morzu, jeśliby chciały one na- kierowników wydzialów i oddziu- mawiały całe komplety kl)ronek w
Rozegrała się bitwa
Konitsę, gosław1a z drug1e1 strony naw1ą- prawdę spełniać rolę intcrwent;y)- łów - 1884, na majstrów, referen- Kańczudze.
0
zały między sobą normalne sto- ną, zmn~ejszając z~r:obki kupiectwa
•
któ.roa według kół wojskowych
k' d 1
. do gramc słusznosc1. Domy
miała być tylko manewrem ze s~m 1.. YJ? omatyczne, -~ w satne1 rowe - to handel detaliczny, towa.
a ll'n Chrząszcze
•
strony partyzantów, koncentru- GreCJI wmµa nastapic szeroka działa tylko w promieniu nie-.del\Y./
• h
i t
t I I ]ednak całkowicie słuszne, po·
amnestia, a w ślad ~a nią prze- kim, co io zńac;r,y 70 punktów na ra- -k' e wsiaLc b: po_w ~ uKl uc 1 ~ jących główne swe wysiłki na rowadzone nowe w bor
ly kra.i!? Pieniądze wydane na 1,11 _
1ego, w u lewie 1
ust.owie niewai ogniska stonki z.iemnla:i:ajęcie Janiny, od której w odle- P
Y y.
do;wę t~:~h domów, kiedy np. spół- gospod_arze .sro.strz~gli na zag·o- czanej znajduję się już na tere·
dości 20 km pod Kapaki t!)czy
X
~zięl~zos~ narz~,ka .( palr~ sprawo: nach ziemniako~ ,I1cz~e ,owady. ni Polski w województwie kiesię od paru dni walka między
7;dani~ „Społem za r. 1 ~ 46 >. na br~k Wzbudziło to wsrod nich pode1·- leckim, w okolicy Gorzowa W
· ł .
·k
d
srodkow obrotowych i me mole
. . .
.
.
l
O
cl
o dcl z1a ami WOJ5 a rzą owego, a I
spełniać zadań, jakieby mogła spoi- \ rzenie, ze J~St to ~tonka ziemrna- Wielkopo sce.
wa y te mogl-J
ponad 2.000 grupą partyzantów.
Zaburzenia w Grecji nie wply- nić przy pomocy le.~o aparatu, kló- czana. Powrndom10no o tym n<L latwo rozprzestrzenić się i na
Ta zaogniająca się sytuacja na wają na uspokojenie i ustabilizo- rym dysponnje - nie są wyd~n<' re- j tychmiast Stację Ochrony Roś- innych obszarach. Toteż walka
l'tn. K om1s.1a
· · e I.:spertow
· :o;tw1er·
·
b yc• coraz oterenie Grecji, zw Iaszcza, że w wanie temperatury na rynku mię- Iowo ·
ze ~ton k·ę winna
kolach politycznych mówi się dzyn~rod?vyym. Nie wply:vają
Perz Jako pasza
dziła, że nie jest to n'8 szczęście strze.isz.a wobec groż~cego podużo o utworzeniu rządu „\X! ol- one rowme~ na poprawę doli na, , . .
.
.
. .
stonka ziemniaczana, tylko inny łom niebezpieczel'istwa. W inte-Są one wywoly"' l) m t ol,u na skutek sus7.~ p1 ze. h
. k dl'
\ . samych l 'k , I . . '·
ncj Grecji" na terenach północ- rodu greckiego
. ·
. .
.
h padły seradele
i inne pasze spasa. c rzęszcz, zresztę. niesz
·o 1wy. res1e
ro ni ·ow ezy Ja11
nych gdzie toczą się walki, wy- ~ane. ~rą pholity czn~, s~iekr~1ąc6'.c , ne 1ia zielono i sucho. Dlatego ua- I Obaw_y gospodari:y mogły być najczęstsza kontro\_a pól.
wo~la
Żywe
zainte~sowanie się roznyc wpywow 1a·1e o i~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-·~~~~~~~~~~~~~~~, ·d N
d·
z·1e d noczonyc h gają świat
po ostatniej wojnie: I
wsro
aro
ow
. .
d
k
·
l ł ·
b d h ONZ wo 1nosc1owo
- emo ratycznyc h ,
1 zna az a się na o ra ac
.
·
·
1.
·
·
.
. 11,1peria 1zmow naqona 1·is t yczneDelega_t St. ZJ~d. do~~ga się go i kapitalistycznego.
ut:worzema nowe1 kom1s11 kon-,
t
troln_ei z pr~.w~m przekraczan~a
Jak dalej rozwijać się b~~zie \
W poprzednim numerze podaliśmy szczegółowy r~prowadzenie datków w pieniąd:ach,
granic GreC]1 1 przeprowadzania ta sytuacja przyszłość najbhzsza
odzieży i naczyń. Obecnie składamy f
również · kontroli na pogranicz- okaże, jedno jest atoli pewnym,
„ym te'rytorium Albanii, Jugo- że sprawa Grecji nie może być
sławii i Bułgarii.
traktowana oddzielnie od spraw
Delelat radziecki oświadczył, większych narodów a zwłaszcza
R o
i e 1 o n o
ie sprzeciwia się wszelkim komi- Wielkiej Czwórki.

Sytuacj·a w Grec1·1· zaog111"a

I

na polach w pow Tucholsklnt
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S~rawozdanie

Uwięzienie
Korcspodent

Reutera donosi z
Bukaresz.tu,iż dr Tuliusz Maniu,
przywódca
Chłopskiej
Partii
Zaranist6w, został aresztowany.
Parlament uchwalił wydać są
dom dr. Maniu i 5 innych członParę d11i

temu odbył się w Anglii , Europy, bądź podporządkowania jej
Ko~1gres Transporl~wców, któr~"~h 1 spraw Ameryce, lecz ~waż~·. ie win.
związek reprezcntuie ponad mtl10n 1na być utrzymana Jednosc.
„Nte
członków.
Na kongresie tym hyl chcę dzielić Europy, powiada min.
obecny minister Be\'in. Obrady 1 Bevin, ale nie chcę - dzielić Ameryki
kongresu mialy charakter w dużej od Europy",
mierze pou[ny.
Między
innymi
W wyniku wszechstronnej dysomawiane były spraw~·
Gr~cji
kusji Kongres Transportowców oli Hiszpanii.
brzymią
większością· głosów
za.
Przemawiając na . tym kongre~ie akceptował
politykę
zagraaicmą
ruin. Bevin poświęcił wiele uwagi min. Bevina i wezwał go, by trzymał
planowi Marshalla, stwierdzając, że się linii polityki opartej na umopomoc amerykańska dla Europy Iwach ONZ i aby nawiązywał stojest zupełnie słuszna i że W. B1·y- sunki z tymi wsz;\'stkimi, którzy
lania nie dąży wcale do podz1ah1 pracują dla pokoju.
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WYSZCZEGOLNlrNIE

2. 30
3. 31
4. 32
f). 33
6. 34

Pastylki do oczyszczania
wody we flakonach
Odżywki dla dzieci szl.
Odżywki dla dzieci kg
Konserwy szt.
"Konserwy kartonów
Kasza kg
Mąka kg
Groch kg
paczek
Tłuszcz,

8. 36
!I. 37

10.
11.
12.
13.
14.

39
41
43
40

„
„
„
„
„

mięso,

.

-o

......:.

Wrocławiu

Od kilku miesięcy we Wrocw- ki nie zdecydowało, g·dzie i'! uwiu znajduje się wspaniale dz :e_ mieścić. Społeczeństwo tiozbalo sztuki, „Panorama Racławic- wione zostało możności ogl<!daka", wykonana przez trzech mal_ nia arcydzieła. Dopiero w ostatlarzy polskich: Jana Stykę, Woj- nich dniach specjalna komi.;_ia
ciecha Kossaka i J. Rozwadow- MRN Wroclawia dokonała or.kieg·o. Panorama jest sweg·o twarcia skrzyr1, w których złożo
rodzaju unikatem malarskim. Po- na była panorama. Konserwatosiada rozmiar 15 m. wys-0kości rzy z Krakowa ::.twierdz.»łi, że
i 120 m. długości. Przedstawia stan płótna jest dobry, brakuje
fragmenty bitwy pod Rada w i ca_ jedynie drobnego fragm~ntu,
mi. Posiada zatem nie tylko zniszczonego podczas bombarwielkę wartość jako dzieło sztu-1 dawania Lwowa.
ki, ale również jest dokumentem
Obecnie rozważana jest sprahistorycznym. Panorama daw_ wa, gdzie na stale należy umie··
niej znajdowała się we Lwowie, ścić Panoramę Raclawick'!.
dziś Ministerstwo Kultury i Sztu-
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1
133
3,75
830
3
795,30
1136,30
285,80
3
215,10

kiełbasa

450

Różne

a) suchary kg
b) mleko w proszku kg
c) makaron
d) płatki owsiane
e) pomidory w butelk. szt.
„
w beczkach szt.
f) jajka w proszku kg
kawa kg
„ w paczkach szt.
h) krem w Lubie
i) grochówka
j) różne wpy w prnszku kg
k) grzyby kg
l) cukierki kg
ł) kapusta suszona
111) zupy w kostkach i\Iaggi
n) jajka szt.
o) fasola kg
p) margaryna kg
r) pakieciki Ur\RRA
s) marmełada kg
Cukier
sól
warzywa kg
kakao kg
mydło w kawałkach szt.
papierosy szt.
zapałki szt. (pudelka)
pasta do obuwia szt.
tytoń kg
tytoń w paczkach
proszek do prania szt.

121

3

38

·12

42

109

--- - - -

B-36576

miesięczna

wynosi 20

. - - ··-

zł.

---··

Prenumerata zbiorowa (od 3-ch egzemplarzy

wzwyż

Administracja: Warszawa, Al. Jerozolimskie 119.

200

Sk!adan~

w di:uka1.:ni GJ!łopskiej Spółdzielni Wydawniar.,i - Al. JeroJ:Plimskie

14
2,05
216

10 -

32

133
3175

73 70

90

830

1

3
81,50 10150 24 -

3

M,80

24 -

19

7

5
2
2
35,50

12
5,!10
45'

1,50

0,50 2,50 -

9,50 2,80
3,40
9
18,50 42,70
3
3
100
32,80
12

250

:~

13

l,M
6

1,70

1
1
0,80
0,05
0,10
0,25

5,80
5,70
18
1
1
8,0;i
0,10
8,10

0,60 0,05 -

0,'.ł.5

25;j
30
3

5
30

30
1,50

1,50
2

31,30
203,70
12

200

li

·r_;Ja

6,20 -

1

6,65

2

7
5

1

6

7

21

12,60
12,75
82,50

14,85
1

207,!15
63,75
82,50

2

2

20

19

370

20

24-

5
52

4

5

50

2

, 1-

2
2

6

6
100

50

250 -

30

10

50

450

137

12,20
2
48,50

1
1
8,05
0,10
3,10
0,25

207,95
63,75
82,50
4
45
130
438
8

11 - 3,50

53,25

19

3
2

215,10

4,50

200
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