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Wymowa faktów

prawie

Korzystając z wezwania ReW ubiegłym tygodniu prasa któremu Anglia pozostała ·ierdoniosła o nowym ciekawym wy- na do dziś dnia; muszą zawsze, dakcji do zajmowania . głosu w
darzeniu na terenit obozu pol- na kontynencie rnropejskim, ist- sprawie oświaty wsi chcę na ten
skiego w strefie brytyjskiej. Do nieć potęgi polityczne o przeciw- temat powiedzieć słów kilka.
obo~u „1:'ol<;>nia'' w Limmer, stawnych inter.!sach. Sztuka po- Nie podaję żac:nego credo, nie
gdz1_e zn~J~UJe się 540 ~olskich lega ~a. umiejętnym wygraniu wysnuwam żadny~h wniosków,
wys1_edlencow _wtarg~ą~. sąny •. u- przec1w1eństw. .w ten a nie w pragnę podzidić się niektórymi

zkół

wiejskich
I

Jednostronność je-st zawsze dro nos~enia się mas do poziomu naj. .
wyzszego.
gą niewłaściwą.
Sprawa upowszechmema oMusimy pamiętać, że wieczne
istnienie narodu zależne jest od światy nie zawiera się tylko w
wartości przez niego wytworz()- l opracowaniu doskonałych nawet
nych, od stopnia rozwoju i zy- syste~ów sz~olni~t_wa, ale wywotności jego trnltury. C.zas b_y-1 maga ich reahzaci_i 1 po!rzebnych
loby ~końc~yć z. fałszy~te ~oi~· ku !e!llu .meto~ 1 srodkow. W1ęk
tą tkliwą sielanką „ws1owosci , szoscią srodkow .tych dys.poi:i'-!pojęcie „wsiowosci" tej przesta- je pa~stwo i do mego. nale~y ich
mobilizowanie. Rozw1ąz~me pawić na tor właś.:iwy. .

z~r?Jony o~~z1al po!1cii m~mi~c- mny sposó_b ~ozua sobie wytłu- spostrzeże~~ami = t.ej ~zie_diu~y.
\V chwili obecnej dz1ęk1 zmekieJ 'Ił! a.syscte dwoch of1cerow maczyc dązeme do odbudowy
naukę w szkolbryty1sk1ch. w cel~ch z~yt ja- j ekonomicznej i pdlitycznej Nie- sieniu opłat
nictwie średnim i wyższym, syskrawych,. by ~ozna Je był~ miec.
?rz~milczec. Niemcy.' .. dz1ęk1j Jednym z główn eh elemen- tua.cja_ na. odcinku .oświatowym i Z,e względ<?w tycry me wzbu- ląc~go problem~ szk~lmchya ~a
·est zm.1emła się wydatnie na korzyść d.zaJą we m.me nal.~zytego entu- wsi wymaga du::y-ch srodkow fi.
~we1 prz.ewa.d.z~, rozbroili t sterro.,, tów rozwoju pn:emy sloweao
0
t ' · wsi, w zasadzie prvblem upow· z1azmu zbozne pro1ekty tworze· 1nansowych, ale przede wszystkYt,
ryzow_alt mihqę ~bozową 2. na- 1produkcJ·a tal·
k'
. . k' h
I . k 'l , d h w.1e1s
.
. .
h . .
ora s an owi
s i,
. k . .
1 d .
·t
ie o I im wymag~ pracY. - pr_acy sa_:s ,ępme P on ruią.c mies~ ani~ L podstawę wytwórczości masz n szec mema. OS\Haty 1est z gru~- ma. sz o sre me
n~szcząc'. wz~lę:fr11e ra?uJ!!C m1e: 1 na użytek wewnętrzn i zew:_ sza rozwiązany, teoretycznie.: typie zawodow.> - rolmczym, am mych chłopow I!uędzy. mny_m1~
ę_ każdy obywatel ma zapewnioną też szkoły o silnych „akcentach Projekt zorgan!'z;owama s1ec1
p
nie "'.ysiedlenc~w,. uzyh swe1 trzny (t zw wo'enn )
znąne1 brutalne1 przemocy wo- / jenna s~tua~ja I~ie fe· . owo_ równość swego s.tartu życiowe- regionalnych", boję się konsek- szkół średnich ogólnokszt~łcą
b~c b.e~bronnych Pola~ów, naj- groziła bynajm:uei ~ech ni; z~. go. Pomijam w tej chwili niew-\ wencji takiego d~ielenia spale- cych na wsi napotykać musi na
w!ern~e1szyth sprzym1er;:~ńi:ów ich życia gosp;darczeg~, aam:a~~ czesne projekty wprowadzenia z ~ze~stwa na •:my" i „wy", na wieś d1;1że trudności i . spotka. s_ię z
Na1p1erw
,· . Y: 0 'j powrotem opłat za naukę w 1 miasto. Moze znowu na wycho-J wieloma zarzuta~1.
al!a~tow. I to w obecnosci ~n- 1 czasem dochodzą na
ghkow. Fakt 11owy, ~derza1ący wzmożonej produk . / st:irsk~ . szkołach dla części ludności, m.1 wanków (a raCZ:!J na wychowan- brak odpowiedn!ch na ten cel
w oc~y swą ~rutalnośctą zwłasz- ra przewyższa kilk~krotni~ o- in. i dla warstwy chlopskiej. Ale ki) szkół takich 1acyś przygodni r budyn"ków na wsiach, brak pocz~ ~e .d? dztś me ot.rzymali~my stan posiadania w te' dziedzi~tez to ~ą <ly&'resje dal ·.ie, n , m . i. i.ntel.i~enci mi~jo;cy- zac%~ą. pa- mocy i:~ukc;iwy~h.: biblio~ek! la~ n.esie me1ako. Sprawa rown0sc1 . trzec Jako na nowe wydanie :słot boratonow itp. Wyłama się J.!SZWas
wy~asmen, wz.:;l~dme s~rostp- Ostatnio radzono
. wan. Ma ~m bowiem swo1ą wy-1 tonie nad zwięks:..epiem ~yd~- 'j startu-. ży~iow.eg? dzię~i u pow- i „b_ajecznie. ~o_lo.ruwyc}(. Przysz:: ] c~.e . opa~a z~y~niej nadpro~uk
·mowę polityczną, t~k .c:h:irakn;- bycia węgla w i.a.głębi u R1hr .. szec_hm,en1~ oswi.aty ./ me wygl~-1 łosć naroąu i. J~~o ~ultury wr ' CJI mtehge.nCJ.l ' .to .chł.opsk1ego
rys~yczną . w posumęciach P,Oh:- I znów •poziom wydobycia p Y_ . da 1ednakz.e w barwach ·tak ·ro- maga. by tstmał ieden· typ szkol I pochodzehla I wymkaJąca stąd
skoczył zbyt wysoko wskaI:ik zanyc~ .od' s~ro;iy ' . _graktycŹn~~i· \ ś~ed'i:ic.h .o~ó1noks.ztal~ących, ro:: moiJi~o~ć upadku ~u~tury ~stetyki anglosaskie].
Dotychczasowa praktyka po- wewnętrznych potrzeb Rzeszy. Szkoły sre~me : :-vyzsze s~up10- i s~anych. rowno•mern:e, propo~- tyczn~J •i towarzyskiej. _W1elone są w m1astadi: te kilkaset qonalme do · sbsu:i.kow lud nos- , krotnie słyszałem to zdanie z ust
„
,. d 1
wo}enna mocar~tw zachodnich I Skł
.
.. .
onnosc 0 «once~1 1 z~ stro- rozrzu.coi:iyc~ yo wsiach ~ie za· cip,~y~h w całym państwie. ~ie· filistrów.
wykazała, że ceh µolityczne mi-\
nionej wojny należą już do prze- 1~ kocars~w na krz_ecz ~iemiec spoka1a i~true1ącyc? potrze~. ~a zalezm~ o~ . szk?l.· ~ych wm.n~ . 01?.a\.ya nadl?rodukq_i mteh~yla 1, ut_rzyma~,ie dzt~ci .w ~1.esc1e P9\~st~c wy~tar~z.aJą~? gęsta ~1ec genq1 1es.t wazna: mn~o _be7P.J. o1owyc
szłości. Coś nowego zrodziło się za\\? resac
rozcz1:1la7ącj. W .~tarę 1 "'.1ększosc c_~łopow me ~oze so- i s7koł sredmc~ 1 wyz?zyc~ o ty- ł ~przeczne1. dem~kratyzaCJi zyc1a
'!" inte_ncjach brytyjskiej polityki · k
rolniczych, 1 urządzen społecznych, poglą
zesza oordst~ a w ptorka, • bt~ pozwo!tc ze względow ma- pie zawodowy:1:1:
Fakt 1 ~
1 to me dopiero od · dziś.
0
o którym mowa jest tylko ogni~ l ~iow~ne ko.nbtSJ~ przeradz~- , tenalny~h, pr.ócz t,e.go w &'rę spółdzielczyc~'. mechanicznych, dów i !11Yśli, ni..! spotkałem jeszcze na1zagorzalszego nawet de_pros ~ i P.erswaz1e wch?dz1 komec=ndsc zrezygno-, handlowych 1 m.
wem w szeregu poprzednio za- · 0~-1 ę cl
0
awcct·ttorych Jedynyi:n ~ wahla ~pomocy dzieci w gospo-1 Rozwiązanie problemu szkol- mokraty po sk:.ińczonej matu~ze
łstniał. ych. Pamiętamy jak to
nictwa średnfego nie ' wyczerpuje - powiedzmy - który z kieltern ..stawała si~ darstw1e.
brytyjski sprzymierzeniec nie-· rea !{;m sł
wątpliwie wiernv w naszych nrij- groz a z~~ a Y . „ntzszyc~ ra_s. I Należało by stworzyć gęstą całokształtu · zagadnienia. Pod- nią lub młotem w ręku zajmował
tragiczniejszych · latach stopnio- 1~nez na~o Mpan~w. Al~ Y! 1elkie1 sieć szkół o typ;e średnim po stawą całego wyksztalcenia jest by się pracą fizyczną. Piętno
0
oro· I szkoła powszechna. Należ·v raz- .,inteligenckiego ghetta" ciąży
Dotychczasowe
wo, od chwili ukazania się onc~p~Jl d !~sa musi się z;iw- wsiach.
1
pierwszych rysów na potędze mi- szd s de za dsc,. ?a wet w~edy, jekty grzeszą j~·foostronnoś~ią i szerzyć w niej granicę wieku i 1 na naszym Życ;u dotychczas.
0
~tej pro.wadzt po~ nie rozwiązują sprawy należycie: ilość lat n'a uczania, a za to zre- prócz tego łatwiej jest deklamolitarnej Hitlera, stawał się coraz g y rogda
· · pra k· · mz
· 1osc1,
,·
· I -1wac, rozne
·
· · .kl as g1mna:qa
· d u k owac· 1·1 osc
·
· mozna
·
. . orta cl o k syjny w interpre- przez wy. arzen1a w 1 1mmer·
wznios
zgo d ztć
me
· · d· ną miarą
mmeJ
cożyciu
w
je
stosować
tv~znie
t
nie~<tó~?a'wy
są
Płonne
..
tacji sojus~u polsko - angielskie- I Krótki okres pokoj~ przyniósł się .na nie bez, ~astrzeżeń. N~e nych
., .
go, a w Itc;:'.1Y-=h . dyplomatycz-j nam, ~olak?~: po'lł!azne rozcza- , mozna tworzyc 1.ednego sp~cyf1- rych: ze wtedy obmzy s1ę pozt ~•m dziennym.
Droga do wy1sc1a z.tego błęd
nych .?odro~ach itp. gubił za- rowame. M1el1smy 1 mamy pełne , czi:ego tyI?u szkol wyłą.czme ~la l lu~zt w_ykształconych t. zw. mwartosc pakietu z napisem ,in- prawo. do dalek0 .lepszego trak- wst, gdyz to !)yloby. pogłębia- teltgenq1. \X(' stosunku do wyk- nego koła prowadzi poprzez
towan1a na gruncie międzynaro- niem różnic dzielących wieś i ształcenia szerokiego ogółu bez- przywrócenie e:odności pracy,
'
teres Polski".
dowym. Mamy prawo nie tylko miasto. Do zniwelowania różn.ic 1 sprzecznie tak; ale w rzeczywi- klasyfikowanie ludzi nie na podd k .
, „ ·
Przys edł
odec do obrony naszych interesów tych nie wystarczą sentymental- stości obawy taki.e są nieuzasad- 1 stawie wykony..vanego przez nich
w~-s-cie ~~
wojny ~
wied · r ,omen.' w t ory!lł d o- państwowych, ale i do szacunku ' ne kazania naw.)łujące do obu- nione: na obniżenie się poziomu zawodu, czy też piastowanych
P.0 - naszej narodowości ze strony 1 stron n ego rzetelnego stosunku intelektnalnego ogółu mogły by , stanowisk, ale vvedług ich istotwie/~:i15.11'.Y się u\ka1~
1
n~ a, ze ie- ~ożnyc~ tego świata. Tego się człowieka do czlowieka: kazani':! wpłynąć inne zgoła czynniki. nei wartości. Nie będ.z~e nadprogo rzząid nni~~sdzegJ.
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.Y. hraw'l st~ Lim mer nakazują nam ostroż j wieje nieufności człowieka twar- równanie w dół, ale drogą pod- I jednostkę.
niepok ~~i~ 0
. l ktc, k w z_ie1ac i:aszpycl ność w ocenie dążeń naszych dei pracy na roli wzalędem pańl 0 1:1C:~pCJa gra,~IC o - przyjaciół. Nam potrzeba poko- , stwa z miasta". w;ajemne";bliak~te
1
~v ~~~a~7 aK1 ~j r:z sKoJ wyraz ju, rzetelnego pokoju. Czasami żanie się obu warstw, obu kullSlS ro ~s wa ongreso- zbyt daleko idą.-e rozdrażnienia ' tur winno polegać na czymś 1-arp
wewnętrzne muszą n1ieć hamul-j dziej istotnym, brlrdziei konkretr.
wego z
cegiełki
. ?grubsza choćby analizuiąc ce. Prz.ede wszyst~irn musimv u- . nym, niż najwznioślejsza nawet
Imię dyplomatyczna Anglii przv- ! mieć wygrać i umocnić pok6j. 1 frazeologia. Należy dążyć do
Lud~wego
chodzi się do wniosku, że stałe Bo inaczej wyJarzenia w Lim-j zlania się wzajemnego kultury
nawraca ona do ~oncepcji, skle-1 mer, w spotęgowanej sile, znaj- miejskiej i wiej~kiej na drodze
conej ieszcze parę set lat temu . clą miejsce na ziemiach polskich. ich wzajemnego przenikania ~ię:
przez Tomasza Morusa - kan- Sądzę, Że zasada ta winna przy- wziąć wszystko to co jest war1
~epcji zwanej •;równc.l\vagą .Po . świeca~ każdem.u kto się napraw- t<;>ś~i.ą kulti:ry lud~wei i przentesc do miasta - 1 odwrotnie.
li tyczną Europy,. To Jest boz~k, 1clę czuje Polakiem.
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Migawki z tygodnia
TRZECIA PARTIA POLITYCZNA W USA.

Obniżka

z 250 gr. na 200 gr.

ZNISZCZENIE NAJWIĘKSZEGO SCHRONU WOJENNEGO.

Naj·

większy schron betonowy w l'\iemczech, który podczas bitwy o Berlin
był .iedn~m z ostatnich gniaz";l oporu hitlerowskiego, został w sobotę
wysadzony przez wojska angielskie w powietrze. Schron był urządzony
na-dzwyczaj komfortowo i mógł pomieścić 36.000 ludzi.

BRAK OPADóW W EUROPIE ZACHODNIEJ. W Europie Zach<>·
dniej daje się odczuć niespol}kana od 50 Ja,t susza, której skutki odbiją
się katastrofalnie na stanie zbiorów. Wyniki zbiorów we Francji są
więcej niż dwukrotnie mniejsze od zbiorów zeszłorocznych. Brak paszy postawił hodowców bydła w Danii wobec konieczności uboju wiel.
kiej rogacizny. W Holandii w wielu miejscowościach zabrakło nawet
wod)•.
łłISZPANIA NIE PRZYJĘTA DO FAO. Na dorocznym posiedzeniu
.Międzynarod owej Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa,
w poczet członków zostały przyjęte Austria, Finlandia i Sjam. Podanie
Hiszpanii zostało odrzucone.
ZAKAZ WYWiOZU Z USA. Departament skarbu USA przygotowuje projekt ustawy z.abraniająccj osobom prywatnym i przemysłow
com wywozu zlola w sztallach.
WIELKA NIESPRA WIEDLIWOść. • Berliński koresp<>ndent A PI
donosi, że l>rylyjski sąd wojenny w Hamburgu uwolnił ~· szefa. ~S
w1ęz
i dyrektora policji w Hamburgu, oskarżonego o rozstrzelame
niów obozu koncentra~yjnego ·w 'euengamme oraz o współudział w za_
mordowaniu pięciu robotników rosyjskich,
WERBUNEK B. SS-OWCóW. „New York Post" donosi z Frankfurtu nad Menem że wyslanniC\' rządu gen. Franco prov>ad.zą na terenie
Niemiec wśród byłych SS,1rn11Ów werbunek do hiszpańskiej LegiL Cu
dzoziemsk?cj. Specjalnie poszukiwani są byli lotnicy niemieccy, których
.
pokaźna grupa ma się już znajdować w łliszp·anii i Argentynie.
UKRAIŃCY z DYWIZJI URRAIŃSKIEJ w SZKOCJI. Jak pooaie
PAP władze brytyjskie sprowadziły z Włoch do Szkocji przeszło 8 tysięcy Ukraińców z dawnej „SS-D1vision-Galizien", ~tóra o~znaczyla się
specjalnym okrucieństwem w stosunku do ~olak<;>w _ L uzywana by~a
przez Niemców do najhaniebni.ejszych ~kc_YJ po.J1cyinych .. , Rz~zmk
brytyjskiego min. spraw zagranicznych os'~~adczy~, ze l!kra_mc:f c1 zo_
stali sprowadzeni na robot\' do \V. Brytann, gdyz uwaza się, ze „pod
nadzorem brytyjskim i na tutcjsz)m terenie będzie ich można łatwiej
wykorzystać do poż) !ecznej pracy".
PODRóż INSPEKCYJNA. Do Berlina przybył gen. Bradley. Celem
jego podróży jest przeprowadzenie inspekcji wszystkich sił okupacyjnych USA. Po idiokonaniu inspekcji w Europie, Bra<l.ely uda się na. Da
leki \Vs.chó1,t
MILIARDY NA BADANIA NAUKOWE. Specjalna komisja amerykańska dla rozwoju badań naukowych, której przewodniczącym je'it
osobisty doradca Trumana, ogłosiła sprawozdanie, zalecające roczne
wydatkowanie dwóch miliardów dolarów na cele badali naukowych.
ODWOŁANA WIZYTA MARSZ. MONTGOMERY. Brytyjskie mini·
sterstwo wojny oglosiło, iż rząd brytyjski zmuszon~ był_ prosić marsz.
Montgomery, szefa sztabu imperial_i:ego o od~voł_ai:1e wizyty do Meksyku, gdzie miał być gościem arn~L! '.11eksyka11sk1e.J. w czas1_e, obch-0d~
Dnia Niepodległości, gidyż obecnosc Jego w Anglu w chwili obecneJ
jest niez~ędna.
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·wvDZIAł. WYDAWNICZY

Związku ·Młodzieży

Wiejskiej „Wici"

H'ar.1zawa, Bartoszewicza 3
POLECA

NIŻEJ

WYSZCZEGóLNIONE WYDAWNICTWA

WŁASNE:

CHLOPl-POECI - zbiór wierszy pisarzy chłopskich zł.
„ • • „
M. KONOPNICRA - Nowele i wiersze
„
•
•
~
r •
J. KASPROWICZ - Wiersze
„
•
11
W. WILBIK - żywią i Bronią (dramat)·
„ „
•
TURSKA - KościuszkQ we Francji
Pomocnik Organizacyjny dla Kół Z. M. W. „Wici" • „
:WL. SLOBODNIK - Jan Kiliński (poemat dramat.) „
• • „
W. WILBIK - Jabłoń gada (dramat)
Na szczyt (obrazek spółdzielczy) „ 11 „
; „.
NOWuSIELSKI - Szczęście Hani (komedia ludowa)
w 3 akt) • „
J. M. RYTARD - Ziemia (sztuka w 4 akt. pg. poPlacówka)
wieści B. Prusa "
H. CHOIŃSKA - Znajdziesi w polu mój grób
(sztuka w 4 odsłonach)

z.

na zamówienia należy wpłacać
na konto cza-kowe w PKO. - Nr. I -119.

Pieniądze

G. OSIEJOWA

•
Dwie rocznice

Trzystu przedstawicieli

lwiązków robotniczych, mzędników miejskich i i:rrup mniejszościowych
zawiązało w Los Angeles trzecią partię pali-tyczną, która będzie popierała Henry Wallace'a n3 stanowisko prezydenta USA. N-0wa nazw.t
partii brmti: „l'\iezależna Postępowa Partia Kaliforni".
OGRANICZENIA żYWNOśCIOWE WE FRANCJI. Rząd francuski
postanowił zmniejszyć dzienne racje chleba
ta obowiązywać będzie od 1 wrzc~nia . .

JAN KRZEl'rIIE?l

Z CYKLU JEDNA Z WIELU

" WERONKA
mawiali na, Zarowiu. Bo
Każda wies ma swoją Weronkę,
trudno sobie wyobrazić życie wsi bez Weronki. Istotnie prawie każda wieś ma coś swoistego, zwiqzanego_ z jej chara.kterem. Czasami swoistóścią jest ogromny st1 zę~iasty k~on, z~e
lony wygon pośrodku., dom ludowy własnym; rękami ~vzme
siony. Ale najczęściej tę swoistość, nadaj~ ludzi~. I .to me koniecznie wszyscy - może to byc rodzt1Ut, po1edyncza osoba,
mężczyżna lub kobieta. Na Zarowiu jest Weronka.
Wyrodziła się z rodziny, mawiali starsi. O jej dziec_iństwie
nie wspomina się wcale. Nie r6żniło się niczym od mnyc~.
W dziesięciu latach rodzice ją odumarli. Wycho1!'.ywała się
więcej za krowami, przy obrz4dkac~ gospodarskich niz w szkole,
do której dwie zimy tylko chodziła.
mówi się o ;ej dzieciń:~t:cie
Rosła jak sama chciała Rodzeństwo z którym wzrasta/a nie miało . c~asu. dla. ;nie1. · życie trzeba było brać za rogi, żeby nie dac się spławie z 3ego
powierzchni.
Teraz ma lat 40. Jest wysoka, chuda. - Takie bab~ u ludzi ·za chłopów ostoją. m6wi się o n~ej. Ur~dziwa 1~gdy
ehyba nie była - lata urodzie szkody. ":tgdy ni~ . !'r~~niosły.
- Ale krzepy, uczynności i zaradnosci zazdroscic 3e3 moze
fcażdy, kto ją spotka.
Za mqż nie wyszła. Nie trafiało jej się. Sama nie lu.bi o ty:n
wspominać. Podobno przeżyła wielkie uczucia, lecz tym się
ze wsią nie dzieliła.

"

30.40.~

50.50.50.100.40.60.30.50.150.50.-16495

Wspominaj!Jc o "Parcelacji przyptY
Z niego wyni'ka, że na ziemi·ach
6 wneśnia b. r. przypadają dw;e
rocznice wa:lme dla wsi: trzyietnia dawnych mamy 15.523 tysiące go ; po- mina się caly zespói óz iałalności, kt1Ó<
dekretu o przeprowłl.(lzeniu reformy darstw do 5 ha. W i..rocentach wyno- ry nazywa s:ę refo1'..ną roir.ą, a kto)•
rolnej i roczna - dekretu. o ustroju. si to 62% ogółu gospodrastw rol- ry polega na µrzebi.1dowie za.starzar~lnym na Ziemiach Od;1;yskanyc!1. I nych. Oczywiście dużo z tych gospo- łcgo i nież-:;wctnegv ustroju ro:nego
Pierwszy dekret w sposób radykalny darstw to d!zia~i robotnicze i rze- na nowoczesny i żywotny tak P-Od
za.kończył <frugotn.·aly u ;u,,s. proce& mieślnicze, lecz więcej jest na pewno· W2lgolędem s.poleczl'!ym jak gospJda'J'.~
iłkwi.dacji wielkie) własności ziem- /' gospodarstw rolnych, które trzeba czym. W tej JH'ZebuJowie .>a.mo dzieskiej na Ziemiach dawnych, drugi za- upełnorolnić, przesuwając część ich lenie (.parcelacja) Jaemi zajmuje tyiryisował ustrój rolny, jaki urzeczv- dotychczasowych posiadaczy tej !<ate· ko jedno miejsce. l'rÓC'L niego nalewistmia się na Ziemiach Odzyskanych, i gorii na Ziemie O<lzyskane na gospo- żą tu od;budowa zni~zczonych i ::iwie„
a polegają.cy na tworzeniu żywot- darki 'Pe1norolne, a pozostałe grunta żo pow.stałych gospodarstw, zagospo·
nych gospodarstw rolnych, jednoro- 1 na Ziemiach dawnych przeznaczyć n~ darowanie ich, i·egulacje tytułÓW'
dzinnych o obszarze ziemi użytkowej l upelnorolnienie. W tym celu na Zie- prawnyd1, scalanie szachownic pó!,
od 7 d'() 15 ha, a wyjątkowo do 20 ha. · miach Odzyskanych celowym będz i~ meliorar~je, zmechan.zowan;e i elekUrzeczywistnienie tl'go u~troju n-a. ' przez.naczyć najwięce.j ziemi na go. iryfi'kacja rolnictwa, zorganizowam~
Ziemiach Odzyskanych pow1.mo w po-1 spodarstwa chłop.:;k1e. Pozostawienie : wy;:iosażen:e w po1.nebne urzą<lze
ważnym stopni'll w,µlyinąć na uzdro· t"am wielkiej właslll.lści ziemskiej o nia o;jrodków oświaty i kultury rol·
wienie ustroju rolne;rn na ziemiacn I obs-ta·r ze do 10% za.pasu ziemi n:e · nej oraz s-pó!idzieJ.czusci rolniczej,
~zacują<i to ws zv~tko w pieniądawnych, gtlzie m'. mi, likwidacji wiei- jest uz.a.sadn:one.
d dzach otrzyma się ;;uu1y PL"Zekracza·
·h
• .
J
kiej wlasnu::lci, ist11ie3e jeszcze za duż.o go:;:,podarstw n'eż; wotnych, za sła- . asna r~e-.z, ze tyc s,p.aw. 11 'e a. jące kilkakroć roczny bu<i'Żet pań
bych gospodarczo, a:by mogły się stać się zał~twić tylko _n~ d·ro?ze, ustav.o- siwowy. 8kąd ich wziąć? Czy d-a je
pod:·tawą rozwoju roinictwa. W nr. 9 \ d:i-wcz~J, zarzf!d~en ' z.aibiegow orga· pa1'istwo, które ma >Jrzed ::,obą odbuGospodarki Planowej" został oglo- mzacy?no-admimstraryJnych. Dla do- ciowę i ro21l:mdowę przemyslu, odb.i·k „ b
l
·
d ·
k konama tego trzeba przede wszyst- d
,· .
·
.
"
owe rog, portow, wmum acJ1, u.·
szo:iy naJ:iowszy .1 1o:>C1o_wo sz~cune kim środków materia!n;rch na od:buna
środ<ki
ewątpJ:wie
i
N
?
dynkÓ\\
(s-ors rolny llrze\,y1d,uJe się dopiero n .1
1950 r) gospodarstw rolnych wedłui;- d?wę. C-tY zabudowę gospodarstw na )l'l'zebudowę ustroju ro1'nego wypracoZiemiach Odzyskan,<"h na zagosp•.>.
.
.
. ·
wać muszą chł opi sami. I sądząc !)<}
•
·e ·i. ·
pow1erzchm. Pnedstaw1a się on n:i.• d
pracowitości na5Zef{o rolnika, jego.
arowam 1 p.
stępują.co:
na pewoszczędnym trybie Z}cia 110 tego zadania dokonają w niedlu·
ha.
ogólnej
Gospodarka o powierzchni
Ogólna liczba
gim czasie, jeśli tylko roin ictwo bę
gospodarstw
dzie opłacalne i rol111kowi zostawi s i~
0
2-5 15-10 /
o.5-1 / 1-2
w tysiącach
wypracowany wzez..:ń dochód do jego
dyspozycj i. To są warunki ko:iieczne
i istotne dla przebuU(JWY ustroju rol.
2.483.7
n~o. Warto je przypomnieć w roC;\"
J 13u 118.8 396 71849.71642.91221.1 / 50.s J 10.
I nice, które obchodzm1y.

I
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I

,

10-20/20.501s ~:;ię

I l

Kredyt na zakup nawozó sztucznych
Mini.sterstwo Skavbu pl'Zyznalo k.re·
dryt nawozowy indyw;dualny pTZeznaczony na zakUip nawozów sztucznycii
dla rolników gospodarczo najsłab
szych, głównie na Ziem.iach Odzyi,ilk.i·
nych i terenach przyczółkowych ora'!:
dotkniętych

klęskami

żywiołowymi

(gradobicie, powódź, susza). Kredyt
powyi"szy zustak tirucho1nidny )lrzer
Państwowy Ba:nk Roiny w wysokoś.<.'1
140.000.000 zł. i ro:z;prowadzony przez
sieć K.K.O. w. terenie.
Kredyt jest wekslowy, dziewięeio
miesięczny z prolongatą do 14 miesięcy. Termin ;realizacji upływa z
dniem 15.10.1947 r„ a płatność 15 10.
o-procentowanie wynosi
1948 r. 7 1/.i % w stosunku rocznym.
Zabezpieczeniem kredytu jest wek·
sel :z;a~patrzony podpisem jednego
majątkowo od'Powiedzialnego żyran

ta.
Podstawą uzyskania kredytu przez
ro1nika je.st opinia Zarządu Gminnego Związku Samopomocy ChlopskieJ,
a na Ziemiach Odzyskanych, w braku
Zarządów Gminnych Związku, Zar'Ząii
Powiatowy Związ1n1. Kred;y-t powyzszy może być wykorzystany wyłącz
nie na zaikup nawozów sztucznych.

Rozdział

ne

kredytów na lJOSZX!Zt_gólprzedstawia się na-

województł.wa

stępują.co:

Warszawskie
Białostockie

Gd·ali.skie
Kielecki>::
Kra•k owskie
Lubelskie
Łódizk:e

Pomorskie
Poznańskie

Olsz.t:vń>kie

Rzeszow;;kie
śląsko-Dąbrowskie
Sz<:zeciń<;'kie
Wrocławskie

Ra ze m

Ziemie Dawne
zł 8.100.000.3.150.000." 1.800.000.9.450.000." 10.350.000.",, 6.300.000.6.750.000." 4.950.000." 7.450.0!JO.- J

"

"

"

"
„"
"

711:

8.100.000,_;•
3.600.000.70.000.000.-

Ziemie Odzy13'kane
zł

„

4.500.000.4.500.000.-„

"

"„
"„
" 10.800 ooo.„ 16.0U().000.„
6.750.000 ......:.. •
" 11.700.01)0."„ 15.750.000.-

zł 70.000.000.~

U W A 'G A - R O L N I C Y
Wydział MlBczarsko-Jajczarski ,,Społem" tak samo jak
w roku ubiegłym przystępuje do skupywania gęsi, płacąc ceny wysokie,. o ile gęsi będą odpowiadały następu.iącym warun-..
kom:
1) opierzeni<? białe (gęsi o szarym opierzeniu będą skupywane po niższej cenie),
2) dobrz~ oJ~ywione - pełnomięsne.
„Społem" nie będzie skupywało gęsi:
1) garbonośnych,
2) gęsi podskubanych, u który;ch termin 20 dniowy po
oskubaniu nie minął,
3) gęsi podskubanych niedbale, pozostawienie śladów oka·
leczeń na skórze,
4) gęsi, którym były wiązane nogi lub skrzydła,
5) gęsi wychudzonych.
Dobrze wyhoctowana gęś - przyniesie dobry zysk.
Każda go~podyni sprzedaje drób tylko placówkom spół229'ik
dzielczym, które stoją na str:l.Ży interesów rolnika.

Wszyscy z ;e; rodzeństwa ;uż dawno pozakładali rodzi?IY· poniewierał swą kobietę, że nie umie dziecka zabawić, :żebv
Ona ;żyje samotnie, mając jedną izbę w starym domu. rodzin- nie plakał11.
- To tw6j wykręt łobuzie - przerwa.fa incydent We•
nym. Nie dorobiła się majątku mimo siły, zaradności i pra.ry
ronka, stajqc chłopu przed oczy, w momencie jak porwał drew•
bezustannej.
'
Tak dziwnie się układa, że dla Weroniki 'n ikt litości nie no na nowy cio1.
dość,
jej
nasz
dzieci,
twoich
matka
to
bijesz,
ją
co
Za
litościq.
czu;e, ba, Weronka gardziłab11
tamten polatus ci w głowie, cala wieś się ciebie wstydzi, lo·zyZa sieroctwo 1iiedostrzeżoną urodę, niedos?łe szc-:ęsc1e c;:ała Weronka. Wprawdzie Klimek wykrzykiwał, że nie jej
rodzinne< - los ;zucił na jej drogę - wspaniały ekwiwaleiit interes - niech siebie pilnuje ale żony nie bił.
no i nienasypasję działania, umiejętność życia z ludźmi Któregoś roku wśród zimy zawleczono tyfus na Zarc :vie.
cone serce.
Zdawało sii: że cciła wieś. żyje w malignie, martwieje, przechoZe wsią swo;q dłużej ;jak na dwa miesif!..ce nie rozstawała d?i przesil2nie jak to w tej chorobie bywa. Weronka jakoś si~
się. A dwumiesięczne rozstanie nie bylo z jej woli, bo te :lwa
trzymała. Działo się to chyba dlatego, że tkwiła od rana do
miesiqce siedziała w niemieckim więzieniu w Łodzi.
nocy w robocie.
Ludzie kładli się dom za domem. Nie miał kto się opi~ko·
- A w tej Łodzi to też znalazła się przez swoją pasję.
W pierwszych ·latach wojny, doskwierał b 1·ak u.brania, lu.d~ie wać chorymi, ani inwentarzem.
- Więc jak zawsze - Weronka. Bratowa w kt6rej są
przekradali się do Łodzi. Weronka zebrawszy trochę lu.dzkic_h .
7JOtrzeb pojechała też. W czasie rewizji domu ~ kt6rym _się siedztwie mieszkała nie wpuszczała jej do domu bojqc się, ie
zarazy naniesie.
zatrzymała aresztowano ją i osadzono w obozie. Po dwoch
miesiącach zwiała stamtąd. J eszczc zdq,żyła sobie . zdobyć 2 kg
- Ale to nic mawiała Weronka i odchodziła do następnej
cukru na odchodne. Opuściła Łódź bez pieniędzy i bez cukru, chafapy. Czasami w tej walce ze śmiercią i jej silne ciało
mieli dwoje choryc.h d~ieci, S'J!O- zdawało się wiotczeć i uginać. Skoro tylko przypomniała sobie,
bo okazało się, że znajomi
clziewali się wysiedlenia lada chwila, więc zo3t~w1ła t~ c~kter, obłędne oczy chorych, piacz dzieci, ryk głodnego bydła, sztywktórym miała bilet opłacić. Do domu dostała :nę bez pieniędzy, niała natychmiast.
trochę idą.c, 1·esztę jadąc na gapę.
Po trzech tygodniach nie mogła uradzić i ludziom i flONa Za.rowie, znała doskonale, każdą rodzinę, każde dziP.ckn, spodarstwom, chłop6w pędziła do obl'ządku. tv giimnach a san.a zajmowała się ludźmi, bo i tak nie znalazłaby ochotnych
uczestniczyła we wszystkich ;ego blas/cach t cieniach.
Szczeg6lnie niosło ją, gdzie te cienie - có? ją . to ~ogł~ . do tego.
Tragicznego dnia zmarła cała rodzina Ma.t.ysików. Weronobchodzić że np. Klimek bije swoją. żonę i spotyka się z 1akąs
. ce wypadło spełniać ostatnią posługę, bo ;,a innych padł olady
przekupką co do wsi przyjeżdża? - A właśnie zajęło jq to.
·
- Jakżesz mogła na to patrzeć jak rozwścieczony mqz strach.

.
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c;zony główny ·czynnik do zjed- nie nowych obszarów po.cl upranoczen1a się ludności hindu- wę. Wymownym tego przykłaskiej, co w dalszej konsekwen- dem jest regulacja rzeki Damocji doprowadziło do niepodle- dar w celu nie tylko uzyskania
g-lego samorzędzęcego się do.. energii elektrycznej, ale również
Punktualnie o północy z dnia nad 2.378 kast, z których jed-j Te cztery główne grupy różni cz- rninium Hindustanu i Paki·stanu. dla nawodnienia 300 tysięcy ha
14 na 15 sierpnia b. r. salwami,1 ne liczę po kilka milionów człon- kuję się między sobę w tysięce 'frzeba tu pr!yznać, Że rzęd bry- ziemi i zdobycia ich pod upra· ł 1 b'ic:1em
·
·
·
· po k"łk
tyJ'ski przyczynił się- do tego w Iwę.
żywnościowa
z dZJa
w dZW?ny. po k"'?W,
Inne
za le d wie
I ·a O- o d rę b nxc h .g~up~k kas t owyc h .
d Kwestia
h
l
l
bw
miastach, miasteczkach i wsiach ! sob.
Oprocz zYJęceJ w kastach lu- wielkiej mierze, a ze względu na n iac jest wie ce pa ęcę, 00
hinduskich i mahometańskich
Członkom, należęcym do jed· dności Indii istnieje tam olbrzy- tę specyficznę, kastowę struk- wiem przeciętny roczny przyrost
zostala proklamowana niepodle- nej kasty, nie wolno jest wcho- mia gTupa, liczęca ponad 50 mi- turę Indii musiał działać długo- ludności wynosi około 5 milio~
głość Indii.
dzić w zwięzki rodzinne z człon- lionów, tak zw. „niedotykal- falowo i roztropnie, aby zaszcze- nów.
Indie, owa najcenniejsza per- kami innej kasty.
nych". Jest to najbardziej upo- pić wśród kast hinduskich toleSamowystarczalność Indii nie
la w koronie Imperium Brytyj·
Istnieję również ctrobia~gowe śledzona ludność Indii. O ulże- rancję, wykształcić kadry f ~:- jest jeszcze zupełna. Muszę one
skiego, przestały być jego kolo- zróżniczkowania, drobiazgowe r.ie jej doli wałczył wespół ze chowców, a przez to zapewnic sprowadzać precyzyjne narzę.
nię. Stały się, po 1ó0 latach pa- przepisy religijne i obyczajowe światlejszymi Hindusami sam nowym dominiom pokój i pracę. dzia i maszyny, potrzebne pod~
nowania Brytyjczyków, d"".oma tradycje, które jakoby chińskim Mahatma Gandhi,· nazywajęc
Drugim ważkim czynnikiem stawowe towary dla pr.zemysł1;f,
niezależnymi państwami: Hindu- murem rozdzielaję poszczegól- ich „Harijanami", czyli „dzieć. samodzielnego bytu Indii jest tra~sportu, lekarstwa 1 chemistanem i Pakistanem, które, ne kasty hinduskie jedne od dru- mi Boga", a o losie ich tak pi· ich rozwój gospodarczy.
ka![8· .
d
ł.
.
przyjmujęc statuty dominialne, gich, stwarzajęc z nich zamknię- sal:
Pod rzadami brytyjskimi Indie k. e. w.iętc wd ~ k~n~. czybniweszly dobrowolnie, jako domi- te same w sobie grupy społecz·
„Harijanie z punktu widzenia zwolna z· dostarczyciela różnych :i: o~w 1 ? ~, ~ Zl~ ~ nleJ ~oz u:nia, do Wspólnoty Brytyjskiej. ne.
społecznego sa trędowatymi, bogatych surowców przeksztal- c~enlet sl~'!- .omol.ci nar~ owi6J'
Na czele nowego dominium
W ten sposób dana kasta de- gospodarczo c'Zymś gorszym cać się pocz«:!ły na kraj przemy- 0 Y""!,a ~ s ieJ, po .i'tyckndJ, tof eHindustanu jako generalny gu- cyduje o losach swego członka. roiż niewolnicy, rel;gijnie upo- słowy spra\viajac uwolnienie rhnCJl ! stwi°rzenih d·a ry a0
bernator stanęl dotychczasowy Decyduje o jego małżeństwie, śledzeni, wzbrania się im wej- rynku' wewnętrz~ego od towa.
~wfok ~ ~snrc
• wszystwicekról Indii Lord Mountbatten, pracy, zawodzie, a w razie po- ścia do światyń. Nie wolno im rów sprowadzanych. Kilka cyfr le ul CJl zycia panstwo~ea na czele dominium Pakistanu trzeby, opiekuje się nim czy je- używać na ;ównych prawach z uwidoczni nam to najlepiej.
go, spo eczneg·o .~zy gospo ar·
W każdym zaś wy- członkami kast czystych dróg
I k 1. b
f b k
·
d
cze~o, oraz rozwoJ gospodarczy
Przywódca muzulmano.'w Moha- ~~o rodziną..
.
b·
.
ta 1cz a a ry
mię zy i11d11 w duchu samowystarcza1med Ali Jinnah. Premierem rzę- p·a dku sprawia
olbrzymie prze- bitych, pu hcznych studni,. wo1918
a 1933 r w Indiach urosła
. ·
l ·
.
f d
. d ustanu zos ta ł p an d't
• · ly mię
· d zy Iud noscłę
· · h.d
· ·
·
Samo ie
· h z trzech tysiecy
•
. . . aosc1,
du H!a
1 az1a
1 u· doc1agow,
par kow.
do dziesięciu
t sta· yh się. g1ownym
dl ł . ·un a.
Nehru.
skę, nie mówięc już o istnieję- zbliż~nie na pewna odległość Itysięcy a w tym do 1700 fa- mekn e~ le m~) 0 • eg os~l ~ ~ 1Rzadko się zdarza w historii cym na tle religijnym antago- jest społecznym prz~stępstwem, bryk 'dużych przedsiebiorstw dop ami ~lsp~~ia eJ tJysz osci.
podobne wydarzenie. Rzadko niźmie między wszystkimi Hin- a w niektórych okolicach ich przemysłowych Rozwój prze- i komys ~o.set tr n i~ prk~'.!
bowfem jakieś wielkie mocar- dusami a ludnością mahometań- widok uważany jest za zmazę. myslu bawełni~nego doprowa-1 wy orpzysda_ct Nwohrczo kl bpo ~JO.
·
· kama
· tym meszmę·
stwo, bez przewrotow
rewo l!.!-- skę. T en antagonizm
sprawi I, Na m1esz
czil do tego że import tego ro- wo.
. i d an ł·1 pe ru ta b owiem
I d.
cyjnych, zrzeka się dobrowolnie mimo wysiłków rzędu brytyJ. śliwcom wyznaczono najgorsze <l.zaJ·u towa~ów spadł z 4/5 do obswl ak c~y · 11 ratgnę, a Y. n ble
.
·
d oszł o d o po d zia
· ł u cl zie
· 1mee
· mrnst
·
· 115 Produkcja cukru zwiększyła
.
y y i' rajem
"Wego panowania. J est to tym sk1ego,
ze
i· wsl.· Od mawia·
ł
..pos
h ępowym
d l . 1 ad y
znamiennie1·szy fakt, że przecież Indii na dwa odrębne dominia: sie im wszelkieJ· pomocy lekar· · ·
d
rozw
Ja
Y
SWOJ
an
e me w uk~ .
.
. . . .„
się z 300 tysięcy ton na pona chu agresji, ale wspólzawodnicmamy świeżo w pamięci ów bu- Hindustan o większości ludności s 1eJ, prawneJ, re11g1JneJ ·.
milion ton. Produkcja stall, któ- tw N' I b' .
· r
.
1
tny i brutalny imperializm nie- hinduskiej i Pakistan o większo.
Tak w. ~r~bszym ~arysie wy: ia nie przekraczała 600 tysięcy I go~i>od :rc~e~~ 11~~r~o~i~~z~~~
miecki, który ciężył do podpo· 'ści ludności mahometańskiej.
gfada zrozmczkowanie ludnosc1 ton potroiła się Zaprzestano
N' ·
'ab I d.
·kl
rzędkowania świata Niemcom, a
Prawdopodobnie na podział Indii. Nad usunieciem tej bo-1 dzię' ki własnemu. przemysłowi' gł o. i· ie zyczę, . Y n iedwl al
•
·
„ ·
ko· lacz k.1 spo IeczneJ· usl
• ·1me
· praco- ~prowadzać
uo
uczyn1en1a.,
z E uropy, a zw la- kas t owy wpl ynę ł f a k·t rozn1cy
mydło
zapałki.' Y s. ę w. agresJę
d . gospod arcza,
k •
szcza południowo-wschodniej, loru skóry. Hindusi na oznacze- ·~al rzęd brytyjski i światlejsi Rozpoczeto produkcj~ własnych hikt1 ~~z pr'?w~. Zl ona 0 ·on0
jednej wielkiej kolonii we wla- nie kasty używaję słowa „ver- Hindusi. Najbardziej skutecznę poJ'azdów mechanicznych.
V.: 1 WOJe,.nd •. . .
• .
- · T rzecieJ
· · R zeszy. F a kt ()- na " , co oznacza „ ko Ior" . R oz· · b ronia
· o kaza ł a s1e
· - osw1ata.
· ·
arowno
po mes1en1e
d anm
oswlaC
I
·
adzania
wę
t
(b
d
·
J
tt·
d
.
· niepo
·
dl egIosc1
· · tt·m d u- nica
· o d cienia
· · s kory
· powsta Ia na O na to
• zaczęla zac1erac
•.
•' roznice
·· ·
ektem
mesprI 0 d·iach
w
- ky t I ar
zo wie
uB
m.. )usow
g l oszema
l
·
·est
bar
·
·
W
.
··
· ·skutek zmieszama
·
. się
· przez mal- kastowe,
1 wód- .·sz. a ·c1 się wd • rytanu Ja k•
~tanu (Indu) i p a k'1stau moze
wprowadzac• to leran- cl•1' a ' oreO'o
l 0 w nkano siły
' .
jest owę jaskółkę, zwiastujęcę żeństwa ciemnych drawidyj· cje, poszanowanie godności ~o m,'.'I o, wyzys ielkie turbiny icia glspo ~rczegB zes?k_.1110
r.owę wiosnę w dziejach świata, skich autochtonów z białymi na-' człowieka. Ona to poczęła pod. uzywdJęc {k~ezc ~eg~ i przye
mkpi~iul . rytyJ~ . 1 m.
w której wszystkie państwa znaj· jeźdźcami arfjskimi.
ważać kultywowany przez bra- napęi ~ e e . ry do elektryfikac'i e~P.0 1i 0
u ura me, cywi 1 z~0
da wspólny język bezkrwawego,
Naczelnę kastę sę kaplani; minÓw system kastowy i wply- czdY.ni. aJę~ się
J ~YJtmdeł ~ i.ski:odariczd~' (nDpl. Anglia
· · się
· b ramini,
· · pozmeJ
„ · · l·clę kszatryo- r:ę ł a nawet
· b y t u 1n 1 .
Jes i kuzn
d 0• b rowo Inego porozumiema
na poIepszenle
.
b cl
ł 1iem0 ·n n
'I: .ug f wy celm współdziałania i wspólpra- wie (możnowładztwo szlachta Harijanów których wzieto pod
Systematyczm.e . roz '!- owy- nos 0 0 0 · 25 mi iono~ unt.
cy· dla powszechnego dobra ca- rycerstwo), dalej rays~owie (ku~, opiekę pr;wa.
•
wane sę drogi bite i kolejowe.
szterl. przez spr?wadzenle polej ludzkości.
piectwo) i na końcu s-achrowie
Tak więc dzięki rozpowszechRównież obserwuje się znacz- tr.~ebnyc\ t~warow ~ W. BrytaX
(chłopi 1 robotnicy1 rzemieślnicy\.1 nieniu oświaty został wprowa-, ny rozwój rolnictwa i zdobywa- nu .l?rdzeł z )n iWe Angha .splac_i im
s_WOJ ug .
tym więc wieloDwa • były główne czynniki,
u d
stronnym zespoleniu Indii z \VI.
które, pokonui~c pewne opory,
I
trybunałem
t~1;n!~:n: ~a~c:=~~~ych~zę~e; Brytanię widzi się gwarancję ich
przyczyniły się do rozbudowaIner Lorenz - ObergrUJµpenfuhr:r ":>'5 wsptllnej więzi. Potwierdza to i
nia świadomości narodowej i Edmund H. Schwenk, prokurait<)r przyjmowania obywatelstwa niemie- i i naczelnik. „Volks_oe.utsche Mittel- wypowiedź Pandit Nehru: „Wie·
.
· I d · · I di' C
w Urz.ędzie Rady c.la Zl>rod:i.i Wo· ckiego, skoro tylko uważano, że są stel1e"; Heinz Bruckner - Sturm· I ·
·
h
k
.
po 1ityczneJ u nosci n l. zyn- jennych Wojsk Stbnów ZJednoczo- zbli:żeni d~ germańskiej
grupy etm- ban:nfilhrer SS; Otto Hofman - O· e Jeszcze lnnyc
rę wycięga
n'.kami. tymi sę: rozkwit oświaty nych, przebywający obecnie w wa~- cznej.
bergruppenfiihrer SS; Richard Hil· się ku nam. My pragniemy skoi rozwój życia gospodarczego.
szawie, czyni przygotowania do słyT
Dzieci obywateli krajów słowiań· debrandt i Fritzchwalm - wszyscy 1zystać z pomocy Anglii".
W Indiach rozwinięty jest bar- nej „sprawy nr 8"„
skich były zabierane do Niemiec, ce· trzej kolejni dowódcy sztabu urzędu
Opinię tę podziela i Mohamed
dzo system kastowy. System „Sprawa nr 8" dotyczy Narodu Iem wychowania ich jako Niemcó·.v. do spraw rasowych i osadnictwa; Ali Jinnach, premier Pakistanu
·
d
Polskiego,
gdyż przedstawiciele jego Dla ułatwienia tego zadania i zmy· Max Sollmann naczelnik
.
ten b ył specja1nle po sycany i byli głównie przedmiotem i:rrze· lenia wszelkich śiadów, nazwiska zacji Lebensborn'u, w której organi·
klucza- i przywódca muzułmanów. Tak
pielęgnowany przez klan ka- stępstw, objętych ~ aktem oskarże- dzieci zmieniano, umieszczano je w we stanowis;.;:a zaJmowali _również więc dwa dominia Hindustan l
płański Iodii - braminów. Za- nia. Na ławie oskarżo:iych znajdz 'e internatach, względme u rodzin nie· Bbner, Giinther Tesch, lnge V1erml:)Lz. Pakistan
wchodzę do historii,
się 14 Niemców i jedna Niemka, któ- mieckich.
Celem pobytu prok. Schwenka 'il jako dwa niezależne państwa,
IJewniał on im wpływy i to, co rzy
prowadzili swą działalność prze·
śledztwo
dotyczy następującyr:n Polsce jest zdobycie materiatu dow r
leży w istocie
• nast ępuJącyc
·
h 01'· g ł'ownych os k·arżonyc 1l: Ul r1c
· 1l Grei- d owego przeciw
· k o tym z b ro d marzo111
·
które
• .k·ażdego kleru,
h
stępczą w ramac11
W ldobrowolnie li;tczą.
_ _ się ze
chęć utrzymania W swyc rę- ganizacyj:
„RUSHa",
„ YOl\II'', felit - generał policji Obergruppen- oraz kiero1vanym przez nich organ:!
s~ó notę Brytyjsk<t na zasadzia
1-ach steru rz~dzenia i panowa- „RKFDV'' (urzędy do spraw rasy, ~iihrer SS i naczelnik „RKFDV"; Ru· zacjom. W z:viązku z ty:n;, pro~. wzajemnego zrozumienia wspólrda.
osadnictwa, vollq;deatschów i umoc- , dolf Greutz-Briga:defi.ihrer SS i za· Schwenk apeluJe do wszystK1ch. oby- riych interesów, kultury i po<Yla.
· I d · · I d'.11 190l
nienia niemiecko~c1). Zasięg działa!· stępca uprzedn!ego; Konrad mjr He· wateli polskich, aby zgłaszali się :Io d.
. k
. .
. "' •.
Spis
u nosci n
z
r. ności organizacji bvl bardzo szeroki. tli11g-Oberfiihrer SS; Otto Schwar· zeznań odnośnie w::.zystkich wyżej'1 ow, Ja 0 „rowm Z rownymi,
wykazał, Że istnieje w nich po .. Zmuszan-0 obywatei1 polskich d:i I zenberger - Oberftihrer SS; Her wymienionych prze::.tępstw.
j wolni z wolnymi".
JERZY śWIRSKI

•
m
I
Wolni z mO 1n ·
11
tJ

l

k'

I

z

I

z

Sprawa Nr 8 przed

Zawleczono do wsi dyfteryt. Przybyl lekarz. Potrzebne
zastrzyki. - Kto po nie pójdzie, na taką pogodę, że ani
psa wypędź, foieżyca, zaspy, mróz i zbliżający się wieczór.
Lekarz nawet zdecydował się nocować we wsi, bo nie było pew 1tości, czy dojdzie z powrotem.
- Wiadomo, że w taką pogodę pójść może tylko matka,
albo Weronka. Czyż można ją prosić o to, przecież ja dla 1iie3
ani swat, ani brat, rozmyślała zrozpaczona matka. Wybrała
się sama. Na zapłociu, spotkała Weronkę.
- Wróć, ja pójdę, pilnuj dziecka. - Nie masz chłopa,
zrobię to dla ciebie, dodała.
Wyciągnęła kij z płota,, watówkę przepasała silniej rzemieniakiem i poszła, rozganiając zwały śnieżne, za dużymi
buciorami.
By!a w dzień targowy w mieście. Miata się szykować do
domu, gdy przypędzono zlapanych na robotJ. Pod ,,Arbcitsamtem" spotkała ludzi z Zarowia. Nie byto ich wiele, ci co nie
zdążyli uciec. Złapano też syna. głuchej Ludwikowej. Mci+ka
szła z nim, nie tylko nic nie słyszqc, ale i nie widząc od łr!z.
Matczysko zemdlało dwa ra?if, prosiło, błagało o zwolnie,1ie,
nie słuchano jej. Teraz już milczała, postanowiła jechać za
cTtłopaka lub z nim. Do drogi nie była przygotowana, wczesna
wiosna, łapał przymrozek, ona. stała boso, trzymając w zapasce bochenek chleba. Weronka nie mogła dłużej pa.trzeć na
Ludwikową,. W niespełna godzinę, przyjęto ją zamiast chłopaka.
Niemczysko, dawało wyraz zadowolenia z takiej zamiany, trzę
sąc brzuchem od śmiechu,.
Ale na drugi dzień pociechy z niej nie miał, pospała się
do nieprzytomności, lekarz stwierdził poważną chorobę .erca,
wyrzucono jq z transportu. Tajemnica \Veronki - spoczywafa
w proszkach nasennnych użytych w poczwórnej ilości.
były
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Opowiadają też o niejl, że przez dwa dni meUa zboże na
chleb Pawłowej zza kościoła, bo kobiecie chłopa na Majdanku,
zmarnowali, a dzieci, takiego drobniactwa miała aż sześcioro.
Opowiadali mi kiedy 'coledzy o jej przydatności w n„szej
organizacji, w czasie strajku chłopskiego i okresie okupacji
niemieckiej.
W czasie strajku, policja obstawiała co czynniejszych szfonków stronnictwa, .trudno się było poruszać. Niektórych uwię
ziono, inni mieli areszt domowy. W tej okolicy byla siedziba
komitetu strajkowego. Trzeba było mieć łączność z powiatem
i województwem.
Zgłosiła się do pracy Weronka. Jestem silna, niepokaźna, no i baba, może się przydam.
Istotnie przydała się bardzo. Udało jej się kilkakrotnie
przewieźć afisze proklamacyjne.
Ale pewnego dnia przyczaił się na niq na przystanku, kolejowym policjant. W czasie wysiadania z pociq,gu, ostrzeżono
jq. Miała przy sobie pusty koszyk, podeszla. policjanta z tyłu
i zanim coś zmiarkowej, nakryła mu urzędową głowę kfJ,;zykiem, znikajqc natyc~miast .
Strajk był rozpoczęti'· Na drugi dzień przypadał jarm ark
w powiatowym mieście. Weronka, wykierowała sobie robot ę
przy drodze, żeby pilnować jadqcych do miasta. Z Zarowia
nikt nie jechał. Za to wybrało się kilku z sąsiedniej wsi. Dwóch
z nich zawróciła przypomnieniem, o strajku, trzeciego powstydzifa i zawrócił. Czwarty się upierał, wiózł prosięta.
- Mówię wam, zawróćcie do domu, jeszcze sprzedacie, nie
przepasiecie ich, rzecze chłopu.
- Wio, cmoknął chłop, ściqgają_c konia 'batem.
- Po dobrej woli wam radzę, wracajck Czy ważniepjsze
prosięta od chłopskiej sprawy? Chłop, popędzał konia.

- Wracajcie, - schwyciła chłopu bat i lejce. Zawróciła
konia, podcięła batem, zostawiając ' chłopa przy drodze. Chłop
widząc, że z babą nie przelewki, pobiegł za wozem.
Dziesiątemu powiecie, że jeszcze się nikt na łamaniu soli~
da.mości nie d01·obił, strofowała.
Koło

z Zarowia maszerowało na święto ludowe z rozwisztandarem. Kiedy wchodzono na gościniec do chorq_żego sztandaru podszedł policjant i wymawiając, 'odpowiednią formułkę, aresztował go.
Zrobiła się chwilowe zamieszanie, jakby wahanie. .'Vagle
zjawia się Weronka, swój tobołek z jedzeniem oddaje komuś
obok, sama chwyta sztandar od aresztowanego. - !dzietny! rzekła. I poszli.
niętym

W ostntnich latach olcu,pacji miała dodat1cowe pasje. Pierwsza to radio, _dr'!'ga zbieranie leków do apteczek polowych, Tl".tt•
ga :yn matenatow wybuchowych. Miny nam wynosiła w zapasce, pod serdakiem, trotyl w koszyku, od kartofli wspomi-

~ą ~~~
'
Wiem, że krzywdzę Weronkę, porttszając fragmenty.
mi nawet nie opowiada,ła, wiem to od ludzi .: Zarowia.

Ona

Ale wiem, doskonale, że ludzie z Zarowia są jej a on.a
jest ich, razem dopiero tworz!l całość. Tek, Zarowie ma sens
tylko z Weronką, gdy się pomoc niesie dru,giemu obiema. :iarściami, a Polsce i sprawie ludowej urwanej lewej nogi sig
nie pamię ta, bo i pocóż, gdy się ją zapomniało przy mę ce
amp utacji. Siać, za kark u,łapić Klimka bijącego żonę za1vrócić konia niesolidarnemu - można i o jednej rtodz~. To są
już własne słowa Weronki
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rancJiBna i zeme. "ł aWeJBmatrsz: .. oSto oz~Sdl i' W czasie obrad Rady delegat Zw. Ze źródeł indonezyjskich donoszą,
. a :190 2~cga00z0 otnoso pro Ul<- n~J dl o PŚ? i yc~nyc
Je - Radzieckiego przadstawił propozycję że oddziały holenderskie, które prowa•
. ry an11 l
on - nowy wia omo c o og1oszonym w et" Izarzuci
.
.
cyJna
uzgodniony poziom produkcji linie planie produkcji przemy- I noczonym działanie w kierunku utworzenia 11-osobowej komisji Rady dzą o.fensywę na ,J_awie, znajduj~ się
j Bezpieczeństwa dla kontrolowania za- \ obecnie "".' odległosc1 56 ~· na pół~o:
podziału Niemiec.
10.700.000 ton. (Produkcja w słu niemieckiego.
wieszenia broni. Za wni~skiem ra-, od Jogg1akarty - . stolicy republ!k1
r. 1936 _ 14.900.000 ton).
dzieckim głosowało 7 panstw, przy , - oraz w ?dległosc1 ~O km. na pół
Ciężki przemysł maszynowy:
czym W. Brytania i Chiny wstrzyma- nocny za~hod od d~ug,1eg? punktu oły się od głosu. Dla obalenia tego i poru woisk repubhkansk1ch - Shuobecna zdolność produkcyjna
żywnościowe
.
•
wniosku Francja użyła prawa veta. I rakarty.
775.000.000 marek - nowy poPrzeciwko wnioskowi radzieckiemu I Holendrzy, którzy posuwaią się w
krojednym
jeszcze
tylko
są
sytuacją
ciężką
z
związku
W
ziom 500.000.000 marek (w
kierunku Joggiakarty od południa z
głosowała również Belgia.
gospodarczą W. Brytanii, rząd kiem na drodze do obniżenia po- Korespondenci podkreślają fakt uży- rejonu 'l'.engaran, ~~at~kowali po przy1936 r. 619.000.000 marek).
nowy pro- ziarnu życia narodu brytyjskie- cia przez Francję prawa veta. Obser- gotowaniu artyleryisk1m Pasomon, poNarzędzia maszynowe: obec- brytyjski ogło3ił
watorzy tłumaczą ten fakt obawą łożony na północny wschód od Tenprodulwyjaa gram, przewidujący dalsze ogra g.o.
zdolność
na
Francji, że gdyby_ znalazła się w 11-o- garan.
Konserwatywny „Daily Tele259.000.000 marek - nowy po- niczenia racji żywnościowych,
ziom 170.000.000 marek (w r. spożycia benzyny i wyjazdów za graph" jest zdania, iż ciężary
granicę, dzięki którym spodzie- nałożone przez rząd są zbyt ma1936 - 206 mil. marek) .
Ateński korespondent agencji so· Iprzywódcy liber~łów Sofulisa. pró
Samochody osobowe: obecna wa się_ zaoszczędzić na imporcie ło skuteczne. W wyniku no- wieckiej TASS, zaimując się spra'".!l bow~ł ulworzY_c rząd, op.artr o
wych ograniczeń życie W. Bry- upadku gabinetu Maximosa, podaJe pa;t1ę pop~hstow.. Je~nakze .1 _ta
zdolność produkcyjna -190.000 228 milionów funtów rocznie.
Ograniczenia racji żywnościo- tanii cofnęło się do poziomu wo- zakulisowe przyczyny obecnego kry Jroba zakonczyła się ruepomyslme.
no\•Y poziom wozów Jak donoszą ostatnie koresponden·
tego
160.000 wozów. (Danych z r. wych dotyczą przede wszystkim jennego. Jest to według dzien- zysu rządu greckiego. Zdaniempasiecjc, po _rezygnacji 'fsaldar1sa .z ukorespondenta, na ostatnim
mięsa, znacznie zostały zmniej- nika, przezwyciężanie kryzysu dzeniu rządowym przywódców 7 tworzenia nowego rządu, m1sJa ta
1936 nie podano).
Mechanika precyzyjna i op- szone przydziały dla restaura- na raty.
partii koalicji rządowej, Venizelos! zost~ła p~wierzo?a byłe;im pr~mie
Także „Daily Express'' ostro Papandreu i Kanefopulos zażądali row1 l\1axtmosow1. Takze Max1mos
tyka: obecna zdolność produk- cyj .. W hotelach po 2-dniowym
teki min)stra bezpiecze~· na~oty-kał na tru~ności, do~y~zyłY. o307.700.000 marek pobycie wymagane będą spe- krytykuje plan rzadowy, nazy- oddania
cyjna stwa publicznego Kanelopulosow1, nc· Jednak przy?zialu tek IT?m1ster1al·
niemieckich _ nowy poziom cjalne .książeczki ży.wno~iowe. wając • go „planową biedą". zr.ś teki ministra wojny - Papan- 1:ych poszczegolnym parłlom. Per248.700.000 marek. (W r. 1936 Zabromony zostame import Zdaniem tego pisma, ogranicze- dreu. Podkreślali oni, iż d;ziałalność traktacie Maximosa rozbijały się
• pewnyc~ luksu.sowy.eh ~rtyku- nia są wynikięm wadliwego spo- ministra bezpieczeństwa Zervasa głównie z trzech powodów: 1) Ma- 180.000.000 marek).
jc·st wielce niepopularna. Wicepre· ximos domagał się Z'\ri~kszenia wła
Cement: obecna zdolność pro- łów spozywczych. Lista ich bę- sobu myślenia i wadliwej poH- mier
Tsaldaris kate~orycznie sprze chy premiera. 2) przywódca socjalznajdujących
ludzi,
grupy
tyki
,
.ogłoszo:ia.
wkr.ótce
dzie
noton
11.400:000
dukcyjna
był}: mi·
ciwił się wszelkim zmianom w rzą- demokratów Papandreu,
O&:ramcze~1a · WYJ~Zd?w .za się u władzy.
wy poziom produkcji 8.900.000
dzie, wobec czego wspomntani wy- nister spraw we,vnętrznych, domaOgraniczenia rządowe dotyczą żej ministrowie podali się do dy- gał się teki ministra wojny, 3) geneton. (W r. 1936 - 7.000.000 gramcę'. weJdą w Z_Yc1.e ~ierał Zervas, przywódca partii wytylko artykułów żywnościo- misji, co z kolei spowodowało kry- zwalenia
nie
pazdz1erm~a
zwł?czme. Po 1.
ton).
nare>d1awego pragnął w
zys rządowy.
Chemikalia (globalnie): 6bec- wyjazdy za gramcę dla celo~ wych.
Według informacji z Aten, przy- I nowym rządzie ponownie pełnić
Sekretarz generalny narod:>- wódca populistów 'l'saldaris. które funkcje ministra bezpieczeństwa pu
produkcyjna r?zrywkoVl;'ych zostaną całkowizdolność
na
wego związku górników oświad- mu król powierzył misję tworzenia bliczncgo, czemu sprzeciwili się
.
4.194.000 marek. (Produkcja w cie zi:br?mone. . .
rządu, napotyka na duże tru przywódcy pozostałych P'1rtii.
. Dzięki ty~ ogramczemom d~: czył, że od września br. do maja nowego
r. 1936 - 2.325.000 marek).
Po nieudanej próbie Maximosa,
dności. Po nieudanej próbie -utwo·
Dowódca wojsk amerykań- flcy~ . płat~iczy W. B!ł'ta:in 1948 r. górnicy brytyjscy pra- rzenia rządu, opartego na szerszej król zaprzysiągł monopartyjny rzą~
skich w Niemczech, gen. ,Clay zmm~Jszy się tło 400 mihonow cować będą 6 dni w tygodniu, by koalicji, spowodowanej o•dmową powołany przez Tsaldal"isa.
ułatwić rządowi opanowanie syoświadczył przedstawicielom pra funtów. ,
sy, że cyfra 10.700.000 ton stall . W mysl n?wego rozpo~ządze· tuacji gospodarczej.
wyżywienia
W ·- Obok wielkich konferencji poli rządom poszczególnych krajów, ceB t . k' M" . t t
osiągnięta zostanie za 3 lata. ma, wszystkie produkty zywnoStwierdził on ponadto, że caly ~citokv:e będbą racJoi;ow.a~e z wy- ny ~{J:e~\r;~~ue:~:i~mi~;. tycznych, rozliczuych rozmów, spot Jem powiększenia produkcji rolniplan zależny jest od dostaw w~- Ją ieJ?'.1 ry '. owocow 1 J~:zyn. ] nego zaleciło wstrzymać wyd~- kań, między poszczególnymi państ· czej i ulepszenia rozdzHJ.łu.
d wami . czy też polityk~i, któryc~ Drugim zadaniem konferencji jes.t
. łn"
1 ,
.
RacJe mięsa wynosie będa
gla którego zapotrzebowa111P
wy;iesie blisko 400.000 toi~ 1350 gramów tygodniowo, beko: wb ame. ur opowł .zbo ierzomb, o h- celem !.es~ ~normowame p~htycznei przegląd światowej sytuacji żywno
która jak wynika z rapor·
nu - 57 gr, sera - 57 gr, ma- ~aJącym s uz ę w 0 ~y.c sytu~CJl swia~a, . me mmeisze zna: ściowej,
dziennie
szczegolme dla zmszczoneJ tów nie jest lepsza niż w roku ubie85 gr panstwach, a to celem odciąze- czeme
. ła 85 g-r margaryny
.
.
·
.t ' nia transportów wojsk wycofy- Euro~y, posi~da ~dbywająca s!ę głym.
k '
•
Gen. Clay oświadczył dzienn~- s
1 a - 11l r,
h I d .
Naczelny dyrektor FAO, przedo.becme w Genewie konferencia
karzom że władz„ anofo-amer"- tłuszczu 28 ' 5 gr, me
z •n YJ·w B ·yta ··
h er ba t Y - 0r.:7 gr,. d"zemu - 115
.J
"'
~
'
_ stawił na konferencji ciężką sytu· .
.
FAO.
B
· wanyc
kańskie przygotowują obecnlf~
nu w Je~t to tr~ecia.. doroczna ~onfe ację żywnościową Europy, która w
. r
y pomoc
chleb _ 1 3:; kg
.' '
,
·
h d przezwyciężeniu trudności do- ~en9a _Or~omzaci 1 dla Spra~ ~Vy- ciącru nadchodzącej zimy może pqe
:.
ab t ! k
listę urządzen fabrycznych, ktc- grp,
0
• •
,
•
,
".. •
- minia brytyjskie zadeklar~wały zywiema 1 Rolmclwa, w ktorei 11·
re mają pozostać w Niemczech, . :asa ~Y '.fedJS ·a ro~ °J:c
· , 67 a odów przez swoich rndz~c się ;v _ostry i prze\\ leki~ kryzys zywnosc10wy.
czes t mcz~ .. '! r
choćby były pierwotnie przezna- ci~m pr~wied J 110 ~Y 8 me wy- swą pomoc.
przedstaw1c1eh.
•
.
czone na reparacje. Lista la raza meza owo,1 e?Ie z nowego
Nawoływał narody do poparcia
Głównym celem obecnej konfez
donosi
Reutera
AgencJa
rządu
oszczędnosc10wego
planu
··
·
K
·
t
·
t
rencji jest utworzenie stałej Swia· inicjatywy ułwf)rzenia światowej
pKrzetd s l~w1on~ zos at me h otm1sJi podkreślając iż nie da on Winl~ Camberra, że australijski mini- towej
Rady ŻY'''nościowej, składa· c.rganizacji żywnośc1owo - rolniczej,
·
; · d ł
h dl
~ I t
.
!
ygoon ro I w ciągu rzec
kie~ Br~tami .W. dalszeJ p:!r- ~ :r . an u. ?~wia czy .. m~~~- jącej się z 18 przedstawicieli rzą- rnzporządzajacej pełnią władzy w
dni.
drogi
skutecznej
i.odejmowaniu
bryt:nsk1ct.,
· k'i k orespon d en t R-.eu- spe1dywie nadziei na. odzyska- ...· trowi
L on dyns
A l" dów, członków ONZ. Zadaniem raat.
l"
A t domm10.v
tera pi·zypuszcza, iż „Natych- nie dobrobytu. :1'an~~e powsze- ze . us r~_1a. ~a.opA rz.Y d ntag lę dy ma być udzielanie pomocy i rad pomocy.
br chne przekoname, IZ nowe o- w zywnosc, Jes 1 i ng11a os r. ·t t
· t
•
. d . czy okrętów
.
d.
•
•
mias owym 1 ezul a em opu 1_
amerykańskich
.
..
·
.
kowanych decyzji anglo-amery-: gram~zema, o raczaJą ~e yme I
Takż~ r~ą~ Um~ Połudmo_w?:
kańskich będzie zahamowanie de~~zJe, ~tore ~d~ musiały ~a. ., Afry~ans~1eJ ~a1rnerza u~z~eltc
demontażu wielu urządzeń fa- pasc za kilka miesięcy.
Z Nowego Jorku wyruszył do Fu.-o·· członków komitetu głosowało przeGu8:rdia~ An~l1_1 p~zyczki "!' wysokosci do
. „Manc~ester
brycznych w zachodnich NiemPY Zachodniej specjalny komitet Izby ciwko pożyczce dh W. Brytanii. W
czech, które dotychczas prze- stwierdza, ze nowe ogramczema 8 m1honow funtow.
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Kom1·s1·a dla spraw lndonez1·i

I
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I

1
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w An11lii

Ograniczeniu

1

I
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Kryzys rzqdowy w Grecji
I

I
I

Konlerencju w sprawie
I

I

1

Reprezenlocju
porlumenlorzyslów w Europie

Reprezentantów, złożony z 10 republi- roku bieżącym 6 głosowało za zmniejszeniem pomocy ,:iounrrowskiej. '...; 18
kanów i 8 demokratów.
członków komitetu tylko trzech - z
paracyjne". Stwierdza on daleJ,
Jak i'uż.. donosiliśmy, komitet ten ma
uder·zaJ·ącym
naJ·bardz1·eJ·
Z·e
partii demokratycznej - zajęło na odni
.. k
zaznajomić się na miejscu z sytuacją tat . .
.
p unktem planu ogłoszonego w
.
.
. . .
s meJ ses11 ongresu wzg1ę e poNa odbywającej się w Petropohs I Natomiast w wypadku napadu ied·
·
'
t
·
·
·
B.erl!m; _Jes. zi;acz:ie zmmeJsze:· międzyamerykańskiej konferencji, zo- nego kraju amerykańskiego na i.my i potrzebami Europy Zachodniej. Od stępowe stanowisk?.
me ilosci memi:ick1ch urządzea stał ustalony projekt traktatu obron- kraj amerykański (agresja mię'.łzva- jego opinii i wniosków - zdaniem Niewątpliwie, najwybitniejszą i deprzemysłowych, przyznanych w nef{o, który i:iówi,_ że _„A~ak przeciw~o / merykańska), zaatakowa_ny kr~j po_sia- kół poinformowanych w olbrzymim cudującą osobistością w komitecie jest
i·amach odszkodowań. Ten as- kt?remukolw1e~ :traiow1 . amerykan- da prawo obrony komeczneJ a mne stopniu zależeć będzie stosunek Jzby jej wiceprzewodniczący Herter. W
. l b d . . sk1emu stanowi atak przeciwko y;:.zy- kraje, które pragną nu dopomóc mo- Reprezentantów do t. zw. „planu Mar. t
sprawach polityki wewnętrznej jest
pekt P I3:nu JeS.. 0 wie e ar Zli3J 1 stkim krajom amerykańskim". Pro- gą to uczynić w oczekiwaniu na konshalł~"· gdy zostanie on prawdopo- on przedstawicielem skrajnie reaksensacy]ny, mz sam fakt pr0-1 jekt przewiduje jednak trzy odr~bne sultację międzyamerykańską.
Trzeci punkt przewiduje iż "' dobme n~ początku prz:szłego • ku cyjnego kierunku; w stosunku do Eujektowanego podniesienia pro- I syste~y pro~edur~ zależnie od ~ypów
. d. .
„ .
d
I
agr~s!1-. f'.ras1e u~z1elon~ następuJących razie ataku poza strefą bezp'iec~e.'i- przedstawiony kongresowi.
dukcJ"i.
oma„a się, w razie u zie1ema
. ropy
. .
.
,
I
wyiasruen w teJ sprawie:
•
•
kontroli
najściślejszej
jak
pomocy,
jej
większość
dzie.'.lllików
Zdaniem
Zahamowame demontazu da w wypadku agresji z zewnatrz lron- J stwdba , pkółkuhlta ~acho~ideJ, maks~~
.
.
.
k .
k'
. k o yc onsu CJa rruę zyamery an·
, ki
·.- tynentu , ai:i~ryk an~
' · · ll!.'1:
· wczesmeJ,
d . ' d UZO
·
1· 0 łduie
był
czasie
swoim
W
USA.
strony
ze
zasadzie
om1tetu
ow
człon
sytuacji.
zbadania
celem
ska,
o
prze,ciw
.
ego,
~ię _o CZ~IC
1
iiak najoszczędniejszego lokowania ka- on jednym z bliskich współpracowni, •
.
Jakikolwiek wzrost produkcn, amerykanskieJ str~fie ~ezp:eczenstwa, .
,
,
.
, .h
Specialny artykuł traktatu osw1a<l-1 . ł'
zastosowane będą srodk1 zbiorowe bez
•
k.
b d ·
,
1~ t ory
ę zie, S I ępowaz:iy przez czekania na decyzję Rady Bezpiec~eń- cza, że żadnej klauzuli nie wolno inter- pita ow am~rykanskic za gra~i~ą. 0 - kow Herberta H?ov~ra, ktorego plabrak surowcow. J?ecyzJe, doty-- stwa i śro~ te b~!yby obowi~z11i:ice pretować w sensie sprzecznym z ~~·- raz. W_YkazuJe pew:ie skłon~osc1 izo- n~ odbudowy Niemiec są powszechl:oc10mstvczne. W roku ub1e1dvm 6 rue znane.
czą.ce wstrzymama demontazu dla wszystkich kra1ow amerykansk1ch. ·tą ONZ.

~naczone były :i.a dostawy re-

Z konfer&DCJ•I• pa amerykan" 1k1•e1•
I

I

I

I
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Ili-ci Zjazd Przemysłu Ziem
Odzyskanych

Repatrianci i reemigranci
z Francji, Rumunii i Niemiec

I

Od.z Y- stanie odpadków przemysłowych d!a
z·
letnkh napływ re·
W miesiąeach
1II Zjaz d n...
n-zemysł u iem
i reermir,rantów do kra·
patriantów
8 i 9 wytwarzania nowyich materiałów bi1 "'
7,
·
się
odb1,;dzie
który
ju wzrósł znacznie v. porównaniu z skanych,
mie;Siącami zimowy~ i wiosennym.I. września w Szczecir.ie, będzie nie dowlanych" poruszy sprawę produkc;i
w marcu m>. przybyło do kraju tylko podsumowaniem naszych do· żużlobetonów, termobetonów i płyt
7.531 repatriantów i 2.097 reem:- tychczasowych zdobyczy w odbudo· S'Pilśnionych.
"'ol
u.
"Jl
q
Istnieje projekt, abv w ramach zja..
ł
grantów, w kwietniu 14.850 i 6.45li,
•
„
•
„
w ~aju 37.a~ i _5.s~7, a ";, czerwc~ wi;,:C~o:yys ~·przemysłu omówią na zdu urząidzić w porcie szczecińskim
l&IJO
U
DUJUZ
rocznicę
W
32.306 repatr1antow 1 10.841 reem,
· k.
, b d · d
d 1
·· 8 I
· ·
W e wrzesmu
zjeździe ·zastosowanie nowych środ· przy odbudowie magazynów pokaz
~ związ ow za- i grantów.
owac ę zie
at o
m1Ja
Ępecjalny wzrost wykazuje akcj~ ków technicznych w przemyśle, a 1 stosowania zapraw wodoszczelnych,
chwili najazdu hitlerowskiego wodowych, partu politycznych,
na Polskę. Mimo pomyślnego organizacji sp;:iłecznych i mło- reemigracyjna, w rama.i:h . któreJ przede wszystikim zastosowanie no· 1 P-0kaz taki przeprowadziłaby szwaj·
z wych m~·teri'ał-0'w b"·„owlaaych w bu- cai-ska firma Meynadiar et Co - z
szkół i całego spo· przyb~~~Ją Polac~. z Niemiec,
zakończenia WOJ· ny problem nie- dzieżowych
~"'
„
N FraDICJl i z Rumum„ Ostatnio ro2'IJOd h ł
• łd · ł ' ·
k
·.
dowuictwie przemy;słowym i mies~- Zurychu.
rze.
tran.sportów
przyjmowanie
częto
as. e~: „ a
miec i ni,e przestał być dla nas ~sp~ z1a ame ~o
Należy wspomnieć, że w ramach u• .
aktualny. Społeczeństwo nasze ziemiach Polski - am Jednego mieś1niczvch z zachodnich stref Nie· kaniowym dla robotników fabrycz·
mo...yy handlowej ze Szwajcarią, Pol• ·
winno pamiętać zawsze o tra· śladu niemieckiej kultury, oby- miec, g~zie zorg~n:zowano 11 tr~n:i- nych.
Budownictwa. Przemysło· ska zakUi"iła materiały izolacyj.."le,
Ko~;sJ·a
z ~tórych 5 . PfZYJU:~e
sprzed czaju języka czv pisma". Akcję por:towcow,
gicznych V\rypadkach
,,..
·~
· WOJ. wrocławskie, a 6 WOJ. szc;;ecrn·
··
·
'·
b
d
b
· I
wego i Mieszkaniowego dia potrzeb zaprawy wodoszczelne i domieszki,
ośmiu aty, y nig y już nie zna- ezposred~10 związan~ z roczm- skie.
lazło się w podobnej sytuacji. cą wrz~śn.10wą. ~ędzie staran~ Dotychczas przybyły , ~~va trans·· i pi-zemyslu przygotowała 4 podstawo· P?kaz stosowa~ia t.ych nowy:h śroo·;
Polski Związ~k Zachodni wie- zapewmeme op1ek1 nad grobami porty, ?bydwa d? „ L.egn«:}: Są to I we ref era.ty które będą wygłoszone kow w budownictwie wzbudzi szero~ 1
· '· !'torzy tprz ·l'.·I1przez facho~ców w teJ· dziedzini<?. I kie zainteresowanie naszvch fachow„ ~·
rbzemdie~im~
1>1;'Z~'~azme
'dząc jak ogromną wagę ma qla rodaków koległych
uzą I osc S'j)rzę u
l ze SO ą
p 0 1.r, w1ez
,
.
,
b w· 1939-1945
wiąze Z : kięzmow .k • l- narzędzi. Reemigranci skierowani zo- Szczególnie referat p. t.: ,,Wykorzy· ców.
nas roczmca wrześmowa prze:\.
·
.
•
zi:aczył ~~esiąc wrzesień b!· na tyczn)_'ch, .wi~ze l}czestm ·o~ stali od razu do pracy. Przyjazd poChłodnie
~itka ~kCJl społecznych, między ~alki zbro1~eJ o ~iepodległo~c zost:iłych 9 t~ansport6:v . przewidzia·
r. ,
mnym1 na odczytowo-ptopagan- i DemokraCJę, Z~iązek .Obr~n. I ny Jest do ~onca :wrzesma
<.:hłodnie l>kładowe istnieją po to, j we, to zn. oczywiście idealnie świe"
dową oraz współpracę z władza- · ców \'V esterplatte i Polski Zwią- . ~ ostaitn1ch d1~1ac~, przybył rf:>V!.· by prz.yjmO\\'.ać na przechowa~te ż~, ale z zaorudw~ą skorupą, pę~- 1
mi państwowymi by w ale· no- zek Zachodni utworzą poza tym mez tr~nsport gorn:.Kow z Ru~un„. wszelkie psujące się produkty Jak niętą, drobne, słowem takie, kto1e
307 osob z tego tr&nsportu osied.l·i·
.
,
.
z z
'
• .
mięso, drób bity'. jaja" masło,' wa· 1 w st~me nalti:•tll:1ym nic znnlazłybJ.
sci od potrzeb danego h:renu kormtet, ktorego zadaniem bę~ no w Kedzierzynie.
·
25 bm. przybyło 500 reemigrantów rzywa, owoce, najrozmaitsze konser dla siebie rynk•t łbytn.
przyczynić się do ostatecznie u- dzie stała piecz:a nad grobamt
Aby całkowicie uchronić i.i.ę od
Każdy z tych produlcitp.
ryby
wy,
sunięcia elementu niemieckie[.CO bohaterów oraz szczególne ucz- z F~ancji, wśr~d k.tór_Yc,h znaj~oVl'.a· tów przechow-ywany jest w dosto· strat w towarach, t;-zeh:t m;~ch1c w.
% Polski pod hasłem: Do l paź · I czenie ich parni •ci w dniu . świę · ł? się 79 rodzin gonWitów. ~3Jed'ltl~· sowanej do jego właściwośd tempc j przyszłości rozwinąć rów~eż c.hlodsię one w Wałbrzychu. PrzyJmowane raturze, tak aby rne utracił on rnc mctwo •domowe w P•>sta•!l rumego
'
ł h" '"
'
" · ·
· ·k
d z.1ern1
są ponadto grupy gurników z radziea 1947 r. - am Jednego ta Ulll:ar yc •
ze swych składników odżywczycn. rouzaju szafek, o::nladr:mych Lądź
ckiej strefy okupac:nnej Niemiec.
N1emca w Polsce". PZZ ap,e- 1
Ponadto kładzie się 'liH.:isl< i na od· to lodem bądź ine .;1rnniczn~·mi urzii·
Do transportu tego dolączono rów- powiedui stopień w1l.g1Jtności, by dzcniami" chłodntciymi.
nież 72 więźniów narodowości p;i.· nie dopuszczać zarówno do zawii- Rozmieszczenie rhłQtlni bętląryt!h
młodz·1ez·'
ACZD•lkJ•
skie.i, skazanych przez są.dy amery· gocenia towaru, jak i do nadmier- w zarządzie t'ańsiwo'll\'e;::.:i Zjednokańskie na kary w:ęzienia za różne nego osuszenia.
'ł
S d
i.vr
p
i.vr d
kł d
• tw
P
Chłodmczego
Pt'zemyslu
czenia
ogo ~m I wykroczenia i nrzestepstwa na tere• . ~
· w •
·
. ans owe a a Y w Y aw· w
<:'.hlo~uie w skali ?gólnopa[i~two· vrzedstawia się' następująco:
nictw szkolnych rozpoczęły druk 20.000.000 podręczmkow na bie~ . nie strefy amerykańskiej. Więżni.r
Wielkość chło<lni w m:.i:
_d~Ją ba.rdzo duzo korzysc1.
podręczników na rok szkolny żący rok szkolny, poza tym 1 wie ci, przyałani do Polski celem od- weJ
•
• ,
•
r.
,Wsrod naJuowszych zdobyczy "
1947148. Do 1 sierpnia br. wy- inne instytucje wydawnicze przy cierpienia kary. st8:n~ po~tórme dziedzinie zastosowania chłodnic- , ~ arszawa ~ ;.i.400' Loąz - 3.~00!
twa wymienić nal!•/y wspr,!działa· ~dyn~a - l_li.:.000; Poznan - 1.350,
drukowaho 11.385.000 egzem- gotowują podręczniki. Np. w przed sądem - obecme polskim.
:>.;.iOO; Wrocław - 8.0110,
- •Jg
1·a·1 „n1 rrżon"ch 11\t·akow
przy produkrJ·i
k wme puszkach.
f J
l .1
plarzy, co stanowi 115.033.000 Zakładach Graficznych w Byd· U ·
')r.0 2
.
l'1
.
. •
·~<> •
"
aze~
mogłaby
ta
Produkrja
a
rern1a mieć dla Polski spec:j;ilne ;rospodar· Plan trzyletni
arkuszy druku. Obecnie w dru- goszczy przerabia się na podręcz- DIW. U..QWJ
przew1<lu1e uruchn
Dłutowskiej'
Hucie
W
papieru.
tony
4
dziennie
niki
eg·
6.000.000
ok.
ku znajduje się
cze z~aczenie, g<lyż. w_rl~orLvstywa- mienie 5 ~hłodn.i .w nowych p;mk•
Kierownictwo Uniwersytelu Lu loby się w ten sposob jaja odpadko· tach o p0Jenmosc1 ok. 40.000 m .
zemplarzy podręczników. Więk- Zakłady Graficzn.e św. Wojcieszość z nich ma być gotowa w cha w Poznaniu nastawione są daw.ego im. Jęąr~eja Cierniaka. w
września, również całkowicie na produkcję Hucie .Dłt!t-0wskie.i. poczta 1 Dłut?w
dniach
pierwszych
Gdańsku
Hołd obrońcom
b ł b k. Pabiamc podaJe do wiacomosc1,
D b
·k ·
d
· ·
ł
·
'· '
Yo Y że zai.ęci~ w uniw~rsytecie rozpo·
o ~z~
m1esią-1po ręczm ow.
ego
ca
ciągu
w
zas
częsc
W Gdańsku zorganizowano uro- wom i sierotom po poległvch obroń·
ca. Około 2.500.000 egzemplarzy aby nowe podręczmki dotarły czynaJą się 1-go pazdz1eri:ł1ka 1947 !". czysty obchód z okazji 8-ej roc.:.ni- cach• Poczty Polskiej w Gdańsku.
Na pi~ci<!mies1ę~zny koeduk~cyj- cy bohaterskiej obrony poczty gJań- 60 osobom wręczono '259.000 zł, ~ cze.
przygotowywane jest ponadto do szkół wiejskich, gdzie. ~dczu;{O 150.000 zł przekazało Minister...
dla starszych. Kampania druku I wało się .zawsze brak ks1azek. ny kurs Je~ienno-zn~o.wy przy1mo- skiej.
wana będzie młodziez od 18 roku
•
Uformowany przt.d gmachem Dy· s.two Poczt i Telegrafów.
życia_ wzwyż.
rekcji Poczt pochód na czele z pocz· 1 Z około 60 pocz;towców, pelmą.·
Podania wraz z życiorysem nale- tarni szta.ruiarowymi wyruszył na cych służbę w d•niu 1 września .rn~9
ży składać pod wyżej wymienio.n ym Plac Obrońców Poczty Gdańskiej, roku w Gdańsku, zcstało przy zyc1u
adresem, do dnia 20 września br. gdzie złożono wieniec na płycie pa· trzech. Część zginęła w trakcie. obro·
Koszty utrzymani~ w internacie wy miąt'kowej. Z kolei pochód udał się ny, część w wiezieniach gdańskich, w
Wyd 1 ział Opieki Społecznej w Ł)· pół roku poddawane jest badaniom niosą około 2.000 złotych miesięcc do bazyliki św. Mikołaja OO. D:>mi-1 dniu zaś 5 paźd'Ziernika Hl39 r. :0z·
,dzi, wspóMziałają.c z ~inisterstwem dokonywanym przez wybibych lekr.- nie. Dla' niezamożnych przewidziane nikanów, gdzie mszę• na intencję po- strzelano z rozkazu gen. ~berhari~a
Oświaty i U n1wersyietem Łódzkim, rzy i wychQWawców. W ten sposól:J są zniżki.
ległych od.prawił ks. przeor Madura. 38 osób. Reszcie bohaterskich obrGn"
zorganizowat µod Łodzią Zakład Ba- zebrany zostanie materiał naukowy, j Przyjeż-d.żać po otrzymaniu od
Po częsci oficjalnt.j w gmachu Dy- ców przY'Padł w udziale Stutthof, Gu.
dań nad Dziećmi Psychopatycznym;, służący do opyacowa~ia m.etod w_y- \Kiero'>".ni~twa U. L. zawiadomienia rekcji odbył.o się trzecie z kolei 'vrę· sen, Oranienburg i Oświęcim, ·
dz:ec<
t. zw. ,,Reymontówkę". Do uruch~ chowawczych
- -1
_ _ _ _ _„ ______
___
_ _llll!l_ _w:\o·
m:i_ _ _p1eniębych
_ _ _zapomóg
_ _ _ _li!lll_mm_ _ _ _ _ _ _czenie
urazy o_przy]ęcm.
Te pos1apsychiczne.
urazyi leczema
mienia tej placówki "' wielką pomoq
1111111
,
organizacja psychiczne spowodowane bywają dziś
szwajcarska
przyszła
charytatywna „Don Suisse", która
umeblowania, pościel',
dostarczyła
mieści
naczyń. Budynek, w którym
•
.
się zakl·ad, jest obszerny, zbudow.-- obecności dziecka, czy bombardowa-1
ny w pięknym ogrodzie. Przewidzia- n~a, ~~Y wa~ .. D.ziec~ z „Reymo i·
W nr: 51 Dziennika U~taw uka- stym przychodem z t;g'o gospo- jaki.m .stopniu. Ustal~n1a. te ·uJ.
ne nawet jest urządzenie szkoły, aby t~w'ki t.o. d~zieci inteligentne, lee: zalo się rozporzędzeme wyko- d~rstwa w roku, w ktorym nastę. m~J~ · s1ę w forl;'ę proto~o.lu, wy_.
6
dzieci tu przebywają.ce nie zanied'bYr~za1ęc tam r~wnoczes!'le. opl.
wały nauki. Przebywają tu dzieci o· ~!a:roaz~:;ąne~t~ :~ę le~:i~~wo:~~- na wcze dekret~ o po~atkac~ ko- pita klęska·
bojga płci, w wieku od 8 - 14 la•. ściowymi obywatelami. Zakład Ba· j munalnych. Między mnym1 za..
Ustalenie wysokości strat, spo nię co do rozmiaru ulcrz, Jakie na:
„Reymontówka" nie jest ani sanat.1· oda.11 pod Łodzią jest jedynym teg'J wiera ono postanowienia o ulgo- wodowanych klęskę żywiolowQ, leżałoby zastosować. arzęd gml
rium, ani od.omem wychowawczym, r<:dizaju V: Polsce, a. c~warty w Eu~o- wym postępowaniu w podatku
ny nie jest związany tę opinię,
l
lecz zakładem eksperymentalnym o P.te. Będł zie kron ~kup;ac około 60 dz1e-\ gruntowym. Przyznanie ulgi w powinno następić z urzędu ub ale gdy od niej odstępuje musi
chąrakterze przejściowym,
l
ł .
d „
. na wniosek podatnika komisyjd
l
k
d k
c1 z ca ·ego aJtt.
Każde dziecko tu skierowane przez
po at u na s ute < na zwyczaj· nie w 30 dni od wydarzenia. Je- to uzasa me, powo UJęC w as•
nych okoliczności istotnie osia- żeli wysokość strat da się usta· nych świadków i innych bie.
.
biajęcych zdolność płatniczą po- lić dopiero później, np. 5powo- glych·
Warto tu nadmienić, ze zali~
datnika może dotyczyć tylko te- du posuchy, mrozu itp. rozmiar
go okresu gospodarczego, w któ- szkód można ustalić później jed- czanie gospodarstw do jednej z
kary rym zaszły te okoliczności, t. j. nak w okresie, w którym to jest trzech grup: ziemniaczano - żyt
s:ę
Prokurator domagał
Przed try'bunalem wojennym w Norymberdze rozpoczął się wielki p~· śmierci dla wszy-stil.ich oskarżonych. podatek może być obniżony lub możliwe do sprawdzenia, a więc niej, zbożowo - hodowlanej i
ces przeciwko głównemu akcjonariu- W toku dochodzei1 stwierdzono, że całkowicie niepobrany za rok po- np. przed sprzętem. Jeżeli klęs. ogrodniczo - hodowlane.i nastę
szowi zakładów Kruppa w Essen, I. G. Farbein.dustrie utrzymywała datkowy, bezpośrednio n.astępu- ka dotknęla mniej wqęcej calę puje zbiorowo, najmniejszym
Krupp v. Bohlen _ Halbachowi i 11 ścisły kontakt z rzą.dem hitlerow;;kim
głównym dyrektorom tych zakładów, I i przyczynila się w olbrzymim stop- jęcy.po r~k1!, w którym za~zly te gromadę lub gminę badanie roz- okręgiem grupy gospoda~st;v je~t
oskarżonym o zbrodn!e wojenne, a w niu do zwiększenia potencjr.łu wojen· ok.oh~zn~sc1. Za wyd.arze:'Ia (klę miaru szkód można ograniczyć obsza_r gron:rndy .. Całę wies zahszczególności o planowanie i wszczv- nego Niemiec. 80 procent materia- sk.t) zyw1olowe u waza SI_?. n.a~- do obszaru 2-3 gospodarstw i cza się do JedneJ
g;rupy. Lecz
nanie .wojen zaczepnych, systematy· łów wybuchowych pochodziło w Niem mierne opady deszczowe 1 sn1ez- wynik ten uznać za podstawę I bardz.o częs:o ~ę "':YJ~tk1, w graczne ograbianie innych państw, u· czech z zakładu I. lX. Farbcinductrie.
dzielanie poparcia finansowego rzą· Od 1943 roku I. G. Farbeindu•tr;e ne, grad, burze, huraga.i;~, pos~- przy przyznawaniu ulg w tej gro- madzie zna1durn się Jedno, dwa
czy trzy go~p.oda:stwa. np. o ~1e:
dom hitlerowskim, znęcanie się nad produkowała najsi!n,ejszy /.\'aZ trują eh~, upały, rnr?zy, ok1sc, sa?z, madzie czy gminie.
bach \Vyrazme kiepskich. Jezeh
. •
.
jeńcami wojennymi i pracownikami cy, którym wymordowano miliony o· pozary, powodzie, masowe poJaobozach koncentracyjnych. wienie 5ię szkodliwych owadów • Usta~enle r?z~I~row strat ?d· gospodarstwo rolne odbiega od
ściągniętymi l)rzymusowo z krajów fiar w
zawojowanych. Oprócz armat cięż- śledztwo wykazało, że dyrektor na· oraz innych szkodników zwierzę- nyw~ s 1 ę korn 1s)'.'Jnie, P.rzy ud~ia~ typu przy.iętego dla cale.T grokiego kalibru, zakłady Kruppa pr·"- czelny Schmitz namawiał Hitlera d'.l
cych lub roślinnych (chwasty) le _b1egl~c~. Biegłymi powii;m mady, a faktyczny przychód po ...
iektowały i fabrykowały już od 19261 użyci a gaz&w przenw Anglii, USA
roku płyty pancerne, budowały okr·~· i ZSRR. Największą filią I. G. Far- jak również. epidemiczne choro- hyc: własciwy sołtys, gm 1_nr:Y In- datnika jest mniejszy lub wq·ęk
ty wojenne i łodzie podwodne. Za· beindustrie w Polsce był Oświęcim. by rośłin i zwierzęt. Przyznanie struktor rolny, przed.st.awicie] ~a szy od ustalonego szacunkowo
kłady te zatrudniały obcokrajowców.
razie o' conajmniej 30 proc, gmina mo
ulgi w tych wypadkach może rnopomocy C~lopskieJ.
następić wówczas, gdy spowo- P?t~ze~y n:ozna pow?la.c spe- że zastosowac do niego normy
dowaly one istotne straty, a te c.ral!stow, bieg~y~h rolmkow, leś- przychodowości właściwe. żeby
zdobyło
nie zost!lłY pokryte premię ubez- ~Ikow, ogrodnikow, weterynarza uzyskać zmniejszenie podatku,
Paryżu
trzeba zawczasu wr:ieść do gmL
•
•
•
pie~zeniowę. R?zm1a~ §trat usta- Itp. . •
roznuar ny odpowiedni wniosek. Po wyBiegli stwierdzarę
przyjmo·~ał amb'l- le<. się przez porownanie przychoMiędzynarodowa Wystawa Urba- stoi3ku polskim
nistyki i Mieszkalnictwa w Paryżu sador R. P. Putrament. M1ędzynaro· du szacunkowego z gospodar- klęski, ustalając czy skutki te da miarze podatku również można
zamknięta została w dniu 17 b. m. dowe jury przyznało Polsce najwvi:·
stwa rolnego, dotkniętego klęs- się zażegnać w bieżęcym roku uz y skać zmniejszenie, lecz na to
Wystawę, w kt.órej udział \vz i ęto 12 f sze odznaczenie Grane! Prix za cało
jaki by został ustalony, gdyby gospodarczym, np. gdy po prze· . trzeba już zgody wydziału pokę,
państw, zwiedził w czasie jej trwJ " I kształt pokazu.
klęska nie pow5tala, z rzeczvwi· oadlei oziminie sieie się jare, i w' wiatowego
nia prezydent Franeji, którego w
0
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Jesienne zasiewy pszenicy i iylu

SpóldzielCZOŚĆ mięsna

ści po~arolniczej._ Siać należ~·

10~

~DZIE SIAć?

Jak powstaje

kg. Sól potaso- !
145% .75 Zbliżają się zasiewy jesienne w~ t~zeb_a . dac zwłaszcza, g~y 1 rzędami ?Ja pszenicy od 18 - ~~>
Organizacja mięsnej spółdziel nich we wrześniu tego roku jako
pszenicy i żyta. Warto się więc Iozi,mma idzie po strącz~owycn, ~m, dla zyta 15 - 2~ cm, za:i::zastanowić jak siać, by było . ktore mocn,o wyczer?UJ.ą gl~)Ję z! to od ~le?y, odmiany . (r:t,/ cz?ści nadzwyczaj. żywo in tere· centralę gospodarcz~ powolano
najlepiej, a równocześnie naj ta- I ~ po.tasu. Sol potas.ową ro.zsypu- I się krz~wi) , i_ uprawy mię?zy- suJe drobnego rolnika, gdyż ho- Rolnic~ Centralę Mięsn~ jako
niej. Siejąc, przede wszystkim 1 J~ się na pole na kilka d~i przed rz~doweJ_. ~esh kto m~ dosyc b- dowla trzody obok mleka i zbo- spółkę z ograniczon~ odpowi'et rzeba trzymać się zasady, k tó- f s~ewem, super:osfat t uz przed d~i powmi,en ta:< siać, by n~ ża stanowi najważniejsze jego dzialnościę. Zalożycielami spólra obowiązuje w świecie ładu: I ~iewer;i. ~~perfo~fat skuteczny wiosnę !110.gł . międz_y rzęda1m źródło przychodowe. Na opla- ki było trzech wspólników: „Soo
każde na swoim miejscu. I Lak Jest rowme~ na wiosnę dany po-,· wzruszyc ziemię, co ~est bard·~'..! J calność hodowli dobra organL lem„, Państwowy Bdnk Rolny i
ko1:zystnym. Komu Je_dnak ~ra- zacja zbytu mięsa ma, można Bank „Społem" . Kapitał zakłado
pszenicę na glebach dobrych, sypowo na zyto.
kułe. i:ąk do pracy m_ech si~je rzec, wpływ d_ecyduj-ęcy, gdyż wy spółki stanowilo 1.500 udzia
zasobnych w wilgoć, na glebach 1
I g~scieJ, a U?raw~ posiewną PJ · nawet w okresie kiep5kiej ko- łów po 10 tysięcy zł. czyli 15 mi
.KIEDY I JAK SIAć?
uboższych i suchych dać żyto.
wierza brome. Siać należy zia".'~ niunktur~ potrafi najkorzystniej Lonów zł. 900 udziałów wzięł
.
.
.
.
.
.
że
Doświadczenie wykazało,
uprawa pszenicy na polach żyt- . ~yta Jak i psz~n.icy me mozna n.o do!odn~,. wtedy można wy· ulokowac towar na rynku. Jak P. Bank Rolny, 300 „Społem„ i
zat~m ~ygl~da sytuacja na ty~ 300 Bank „Społem". Centrala
nich nawet przy uprawie mniej siao. zbyt . wcz~imie ze względu siewac mmeJ.
odcinku?_ Po uzyskaniu wolności uzyskała kredyty obrotowe i u.
wymagających ·o dmian się nie I na. n;ebezpieczenstwo muchy l1eprzy Zwięzku „Społem" powstał dzielała sama kredytów na za·
ODMIANY
opłaca, bo łan jest rzadki, ziar- 1skieJ .. P~nadto :wczesne żyLo
dział suro~cowo - mięsny, któ.:. kupy,. co ożywiło obroty spółn o zeschnięte i pole zachwasz- ~admierme w~b~J.a. przed_ zinią
cz~ne. D~atego _lepiej zrobią ci, I ~o~ okrywą si;iezną, ~oz~ wy- . Bard~o ~ażn~n;i dla uro~zaj •.l reg~ zadam~m na poczę~ku by- ?zielni zb~tu, które korzystały
ktorzy me maJą dobrej ziemi ?rzec. ~a ogo_ł pr~~JmUJe się Jest to JakieJ uzyJemy odmiany, ło kierowanie akCJę mięsnych Jeszcze z innych kredytów.
r. 1946 rz sta iono do
ś~iadczeń rz~c~owych. <.?bok
pszenicznej, _ale „dl!l ~iebie" naj_ Jak? i;aJodpowiedmełs~y cza: ~ ~tó~y~h każ~a ma swoJe
lepsz~ ~ posiad~neJ ziemi kawa- za~ie~ow. od 20 wr_ze,srna ~? ~~ sciwosci, ~~o Je „gus~~" ktor.: r.ie_go .w ~ubhx:ie uruchom10no dzielenia wo·1e~ó~zki~h s ół· ~
W
za dzielni na k .
czynnę
m1ęsn~
o-dy zasieją pazdziermka. Jak siac? Otoz n;. ~ 1 trzeba umiec zaspoko1c. Obec. społdz1elnię
łek • sieJą pszemcą,
mie1sce
o ręgowe.
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pew~est
go zyt em. Wteay żyto
h p0 d
p
ne, a udane żyLo będzie _ więcej . moz;ia nalez~ s1~c siewmlnem, dem. Moze naJw1ęceJ szkód Ja- Spoldzieln1 RP podJitł organizo- tworzono 8 k
[ę1'1oyc :łd . 1
warte niż nieudana pszenica, gdy~ u~yskuJe s1ę oszczędno3ć kie wojna wyrzą~ziła naszem l wanie wojewódzkich spółdzielni koniec 1946
~po z~e. choć jej cena jest większa. ro w ziarme. Jeżeli w .tym roku je- rolnictwu to wła~nie zniszczemc zbytu zwierzęt, które jako człon- ni zbytu ~w!er~a~
'iif~o5icie
czem co siaó? Pszenicę zwykle sieni_ą planuje się zasiać ozimi· li warsztatów produkujących ziar_ ków zrzeszały tylko spółdzielnie wojewód;kich •
z e. n:0 '
sieją nasi rolnicy po ugorze, po I nan:1 ok. 5 milionów hektarów, no siewne. Zanim się i'o odbu · rolniczo - handlowe, traktuję.c kręgowych _
konic~ynie! P? ~kopowych. Je~- Ito licząc.że ~~a 1 ha siew:m ręcz.· (du.je upłynie _dużo lai. Lecz . spółdzielni~, .wojewódz~ie ja_ko _ 29, rolniczo.:. h~nodl~~
nak ziemmaki me są dla pszeiii- j n_ym ?a.Je .:1~ę ~k: 2 kwmtah, a J es~cze udało się często zacho- formę przeJsciowę, _gdyz w mia- I50 i „Samopomoc Chli ski ·
P eJ
Y
cy dobrym przedplonem, gdyż si:'~mkiem Jakie.i> 170 kg na Cil: w.:,.: po gosiJc.da1 stwach zboża 1 ę rozwoju hodowh musiałoby _ 5
•
w ziemniaczysku pszenica zako- łosci otrzyma się oszczędności Inadające się do siewu. Wart·.> powstawać więcej spółdzielni,
Według planów Zwiazku Rerzenia się płytko i jest mniej 1 ok 150 milionó~ kg_ zboża - tj. się przepytać o n:e. Samopomoc których członkami byliby ho·
odporna na suszę. Również i'Oz- ' 150 t!s·. ton, więceJ niż trzeLa , Chłopska powinn.a · udzielić od· dowcy. W 1945 r. powstało 5 wizyji:ego - sp~łdzielc?zość zby
spółdzielni wojewódzkich. Dla tu z~ierz~t powinna być dwupylenie gleby po ziemniakach na miesiąc na chleb dla ludr.rJ- powiednich informacji.
st_opniowa.: branżowa spółdzielpowoduje zimą. zaskorupienie
~ nia 0 zasięgu kilku powiatów i
się._ Co do żyta to przedplon wycentrala. Za spółdzielniami na
wiera przemożny wpływ na urokilka powiatów przemawia to
IQ
~zaj: Na ~leb~c~ .lekki~h stosulu:
da
biologicz·
a
obrotu zbo nie
Podane cyfry
OBRóT
ta.ki
Je
1
~mian; zie~iain,_ owie~, ł~bm, W 1·szym PóLROCZU 1947 r. żem reglamentowanym, którym za- nie silnie osłabionych, ocenia się na d~i k~pitał zatrudniony w sku.
p~e zwierzęt i można bezpośredzy_to. Zyto rowm,ez u~aJe się po . w pierwszym półroczu 1947 r. na op~trywan~. _ies~ . ?~·. 7,2 milion~ li00.000 ha.
nio pracować z centrala i z r-ol~
PRZEMYSL MLECZARSKI
. ieszankach pernszln z owse~1 1aopatrzentf! reglamentowane zu- I os~b. lu~n?sc_i _nu~Jskiej. Res~t:i l~di
m
nikiem, od którego kupt'.ija towar
i jęczmieniem. Po ziemniakach żyto 421 tys. ton zbóż (żyto, pszem - no?ci mieJskieJ . tJ . <?k· 4 mihonow
Ogólna ilość czynnych zakładów bezpośrednio na spędach" gmin„
osoh zaopatruie się na wolnym
d . . ca jęczmień i kul·ury-:J za)
.k . t
b
1 ,
ł
h T k. h
mleczarskich wynosi 608 zakład.ów
\vedług podział~ na woj~wództwa rynku.
c !OC na o orm ·u zy o u aJe się
ny~ · . a ic spó dzielni przewi•
głównych oraz 3.:wo filii.
NAJNOWSZE
me tęgo zwłaszcza w roku su- i poszczeg(>lnych odbiorców zużycie
Przew~d')·wane jest w najbliższym duJe się dla całego kraju 60.
przedstawia się nast<>puj·a.co:
chym.
· · t
·
3-leciu uruchomienie 1947 r. - 132 Prace o g .
DANE STATYSTYCZNE
"'
warszaw·
M. Warszawa - 17.04''·,
1948 JUZ· rwa.
d kr ,anizacyjne
zakł. głównych (w tym na Ziem. ·
STRAT W:OJENNYCH
"
"
r. ::,leć ma
Odzysk. - 47. 1948 r. - 70 zakł. J~, o ·onca _
skie - 10.5!:10; m. ł.ódź - 17.655;
NAWOŻENIE
W GOSPODARCE LEśNEJ
· - 13 .li 93 ; l uhelskie - 8.029;
głównych. 1\J49 r. - 157 zakł. głów- b yc_' go t owa.
Rolnicy mają zwyczaj siania ł c· dz1oe
•
• •
Gd 1'd .
Według najnowszych obliczeń, nych (w tym na Ziem. Odzysk._
szenicy na g·noJ·u, lecz J·esi Lo kieleckie - 10.85li; białostockie 4 .22~; gdańskie - 17.62~ ; pomor- rozmiar bezpośrednich strat, jakie l2U). Razem _ 38!J za.kł. głównych . Y zie O przetwornle mięs
P
dzia
jako
je
się
przewiduje
neto
173
_
Odzysk.
Ziem.
na
tym
(w
le·
gospodarstwo
Polsce
w
poniosło
niebezpieczne, bo z gnojem skie _ 15.553; poznańskie - 24.09li;
ły wytwórcze przy spółdzieL,
wprowadza się w rolę dużo rzeszowskie - 7.995; krakowskie - śne w ciągu ostatniej wojny, ocenia oraz około 7.000 filii.
Dostawa do zakładów mleczar· niach zbytu zwierzę.t, spożyw
się na 4 miliardy zł. wartości przed
chwastów, z którymi przy psze- 25.386; śląsko - Dąbrowskie
nicy walka jest trudniejsza niż 52.755; Ziemie Odzyskane - 49.452; wojennej. Slt·aty pośrednie na zie- skich wynosiła w r. 1946 - 250 mil. czych i innych - bez spółdziel·
Zjednoczone Centrale Aprowiz. ko· miach dawnych wynoszą 623 m~io· Itr. mleka, ujmując około 25% ogól_ .
d
ł G ,.
k
przy O opowyc 1. noJ powo u- munikacja (koleje) - 56.466; Zje. ny zł. przedwojennyd1. Ilość are- nej ilości mleka na zby.t. Przewidy- ni. rzeźniczych, grupujęcych rz~
je również u pszenicy rozrost dooczone Centrale Aprowiz. prze· wna \V)Tąbana przez okupanta na wana dostawa w r. 1947 wyniesie mioslo.
. • cl
K ,
korzeni pod wierzchem, co w mysły (hutniczy i górnicz~y) 90.458. ziemiach dawnych, wynosi w 3las.ach 500 mil. ltr. mleka.
. onczęc to narzuca ~1ę _Je na
W rozbiciu na miesiące zużycie w państwowych 90 miltonów m (t. j. Produkcja masła spółdzielczego
roku suchym przyczynia się do
3
zasuszenia, a w mokrym do wy- I·ym półroczu br. wygląda nastę- 75 mil. m ponad normalny etat), wyniosła w r. 1946 _ 5.228 ton. Naj m~aga. Wzrost hodowh niewętzaś w lasach prywatnych 14 milio· większy procent dostaw do mlecz'.łr phwie spoteguje zainteresowa .•
pująco:
Styczeń - 67.098. Luty - 86.813. J li?W m;. czyli razem ok. 105 mi!io· ni posiada oi>ecnie: poznańskie i nia rolników spółdzielczościa
legnię_cia. st.osując ~nój pod
~
k ·
·
li1 % i pomorskie 30%, Łódzkie ma b
68.269. Kwiecień - now m ·
pszemcę nalezy go dac w czerw- Marzec _
CU lub lipcu w stanie siln•.:> go 56.148. Maj - 58.975. Czerwiec - i Łączna r;nvierzcl_mia niezalesio: 5'/o, hialoslockie 1%, Iubeiskie 3%.'I z yt~ ~wier~t ta , ze. pracai:'l
Inych zrębow wojennych. wynosi l-'rzec1ętne spożycie na głowę w 1 n_ad Jej rozbudowę zainteresuJę
rozkładu. żyto znosi gnój lepiej 54.567.
w I-ym kwartale br. zużycie było o~oło 4~0.000 ha, na_Lonuast _po= wielkich miastach oceniane jest na się masowo, doprowadzajac rów
od pszenicy, lecz w gospod::lrr,ież do stworzenia centrali któ·
. większe niż w II-«im cllate "O iż " rll wierzchnię drzewoslanow nadmier 0.25 Itr. mleka dziennle.
d
d .
.
'
·
' "'
. . "'wynagra·
" lepieJ
:
zonym
s t wie
ra będzie miała cechy spółdzielpy ·pracuiących
,
.
. . prowa
, . krozsa• me
1
·
B ł0 b
gnoJ orzystmej Jes~ dac. J!O~ dzane pieniężnie zostały od II·go
Y moze ce owym przy
cze .. Y
okopowe. Tak pod zyta Jak i Ikwartału wyeliminowane z zaópazbycie zwierzęt zwrócić uwagę
ą
ę
pszenicę należy dać już jesienią trzenia reglamentowanego.
na kontraktowanie. Spędy zwieD
.Na pokrycie zapotrzebowania
dawki nawozów situcznych . •Jeśli pszenica czy żyto nie idzie po zbóż na zaopat:zenie reglamento· \'{! 219 numerze „Dziennika nisk stonki, która tak obrochila, rzę.t maj~ cechy doraźności, raz
oborniku ~a kil~a ,dni p_rzed ~ne- ~~~~e '~t~~~:1:sz po~~~~~vf;:;<:y~~~tarz Ludowego" figuruje notatka pt. że można ją było zbierać wiad- może by~ więc~j z:vierzęt,, dn~gi
„Walka ze stonką wygrana! 0- rami. Oczywiście specjaliści wal- r~z ~meJ,_ od_b'.~raJęca społdziel
wem nalezy dac poł kwmtala na Akcji Zbożowej 109 tys. ton zbóż.
z poznańskiego - 33.821: gdań· \vady można zb;rrać wiadrami" czyli według z góry ustalonego nia nie wie scisle, co otrzyma.
hektar azotniaku lub siarczanu
można
amonowego. Wtedy lepiej \\ y- skicgo - 1.~~9;. krakow~ldego - która jest tak zabawna, że war~ 1 planu i zniszczyli dosłownie. co Przy . kont:aktowaniu
ziem .1iakożercę. Rcsz I przewidywac na przyszłość, co
kształcają się korzenie i ozimi- 3. 440_; szczecm~kieg-0 - 2· 112 ; 1?yd- to ją częsc10wo przytoczyć: I1 dziesiątego
"
· ·
bardzo pomaO'a prz
·
d.
·
·
I
rroskiego - 11.173; wrocławsk i ego
. .
.
Y orgamzac11
"'
na Jest bardziej wytrzymała ;.ia ~- 12.528; rzeszo,-.·skiego _ 1.662; „\'Va ka ze stonką ziemmaczaną ta owa ow . ututyn:i z~yczaJem
marcowe pogody. Po strączko- śląsko·dąbrowskiero - 6.667; war· 1 została w Polsce w tym roku cal- , zagrzebała stę pod z1em1ę na sen zbytu mięsa i jego przetworów,
w~ch i_na do~rych_ zien:iach ria-1 ~zaw~kie~o - 8:ą2~; kiel~ckic~-0 -= J ko~ici.e wygran-i. \'Vszystkie ~O zimowy. I w ten sposó~ .walka wprowadza ład do cen i do ho·
;i.311? białostockie,.,o ~ -·~ 67 ' lu ogmsk opanowano, a szkodmk I ze stonką została całkowlCle wy- <low li.
lezy teJ daw In zamechac
d · · k
·
ł d os ł.owm~.
helskiego - 6.104; łodzk1ego
·
.
. .
z zies~c>jt owa~ grana. .
• u 1_eg
1:-ównież nie trzeba zapomi: 7_930 .
~el chwJi z POVI o?u 0 ~ .~al~zy się 1ednak m'!cno ob~
nao o nawozach potasowych i j Ponadto Funrlusz zakupił na wol· 1 n'.1:1·
fosforowych, od których nie \\'i- npn r~·~1ku 54 .50~ ~on ~~:t~ i .ięczmic ' n;zema s.1ę temperatury medobit Iw1a_c, ~e owad ·N s~oim. rzasie
dać, by się bardziej zieleniło na ! nia, _9.;i;i2 t. ~ąk1 zytnteJ i 3.300 t•on ·ki_ ston~1 p~chowały się _do :ie~ , wyidzie spod ziemi. Cieka,:ve
tylko co zrobią speci· aliści '. 1·eś•li•
l rru, pomewaz owad ten me. . znosi
. .
pszennei.
olu ale ma)· a one swą wa1·tos'c' I' m~k1.
•
•
•
• ,
. 1? I
. ud . .
amerYkanskiego UZYS rn
z importu
•
P '
przy wykształcaniu ziarna, przy I liśmy 23 tys. ton mąki ps~ennei ga· temperatury sr~ ,m_eJ pon1ze1 - I ;;zkodr:1kow ~ę~hte w1ęce1 !11Z P. Pydyn Jan - B1elawy, poczta
usztywnianiu słomy. ZwłaszGza tt1~~-owej ~ razó~Yki ?r~z 25 t~·s. ton st. •;Test t_? . w:·~iki ;ukces .na- 11eden 1 na m~i<'JSzym o?sza~-:e, Szrclisk pow. Mława. Adresu firm
. .
d „ _h b lk' , 1
watka I
ktorzy twier- 1na czym bedzi-'! polegac
! sz-ycn · speL1alistow,
w większej częsei pszemcy.
na glebach lżeJ· szych roślina !Jez · zhoz
e 1 ze azne me iesprze ając~c
.
•,
dł
k
1
· ·1·
d t , UNlłR~ t ·zv 1 cl
'"
potasu żółknie JU7. w pierwsz}m ' ".. ramac11 os a\'i t , ' - o i . : q, ze 1es i w przysz ym r0 ·u we ug z gory usta 1onego planu
steśmy w stanie \\'skazać. Może oka
resie rozwoJ· u Trudno J·est lu maltsi:1y 66 t~1·9s. tt?n kukurk~:dzy I na obszar::e kilkudziesięciu ha z jednym okazem?
bJ
b d
k r
d · ·
• ·
) s. ton mą 1 pszen
pszemcv oraz
Ok
·
g zies w o ·o icy ę ą. o ai zna]·d ą ch OC• . 1e· j en b k·az, walk ę II Byłoby to wszystko wesołe, zyinte
podać ogólną receptę ile dać nei i sojowej.
orientacyjna I Reszt~ zapotrzebow'.lnia _P~.kryt~ na tym tereme rozpoczną według gdyby nie było smutne. Stonka chę należy się zwrócić do spółdziel
tych nawozów,
ilość dla . superfosfatu 18 1}i0' na ;: zapaso\". z poo_rz_edn1.ch a~~Ji zbo z gory ustalonego planu, od to groźny ~ó;:r ! tak z głupia ni zamawiając przez spółdzielnię.
·"
" · d ·"
If
zowych I z hieząceJ akCJl sku.pu początku"
.
• ,
,
·
, ran~ nte a się zwalczyc w we•
•
•
glebach sredmc11 wy_nos1 200 --: Izbóż ,,premiowej" przepm~vadzanej j
_ _ _ _ _ _ _ _ _!!!Ili!!_ __
Z tego wymka, ze było 10 og- sole1 gazetce.
250 kg na ha, a soh potasowe] I przez Fundusz Aprowizacyiny.
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Proces polityczny w Krakowie
I

Trud nos· c·1 wspo·lp"acy

Po zeznaniach oskarżonego Kabata, I działem, że 'Ralski . jest zwią~any z Nast~nie zeznawał oskarżo~y ~
jako następny ze:mawał oskarżony podzielniem. Był moim kolegą 1 dob- ?er. W:iktor Langer, .a:~sta
? b
I
"'tarmach,
rym znajomym, więc cóż jest. dziwne- : i est pierwszym. ~po~ro" zez~aJącyru~e
d
"" Dr. Karol Starm'lch oskarżony jest,. go, żeśmy te tema~y poruszali ·
. 1 ' • ktory • • ••
Po powrocie do kTaju
Idot Y~1lc:i:as "wmowcow
mus1a
·
· Iem ustosunkowaliśmy się wrogo .. ().
i.i wszedł w porozulnienie z Ralskim
Po Starmachu zeznawał Jerzy Kun- br?ru się, ale raczei ororu orgamzacJJ we własnych szeregach spow0do_ rzeczywistości, jedynie chc1el1SJU~
Eugenius:o:em, otrzymywał od niego ce. Jest on oskarżony z art. 2~ K. K. WiN.
.
wać pewien zwrot orientacji, z wejść aktywnie i do spółdzielczosCl
literaturę, którą grqmadził dla włas- W. P. ~o ar~. 7 dekr~tu o to'. 1z derę- . Na pyta:;ue ~ędziego, czy przyznaje kolei zwróciłem się do ówczesnego i do samorządu i do admimstraCJ~
nego użytku oraz informował Ralskie- czył Mierzwie materiał wywiadowcży. się do wmy i . d,o. zar~ucanych m_u ministra Maślanki, prezesa Stronnie tylko me wszędzie nas dopusz~zono.
Przed 'nami
g.o o Wojęwódzkiej Radzie Narodowej.
stanęła
sprawa
zJednoOskarżony nie przyznaje s.ię ani do P_rze:;;tępstw~ wy3asrua, . iz .. p rzduznaie twa LudQwego, o porozumieme. czenia
ruchu
ludowego
i od
tego
Oskarżony do winy się nie przyzna- winy ani do czynu i :;kłada wyjaśnie- się~ ze nalez~~ d~ orNg~ruzac~\ P?,„ e~- Rozbicie ruchu ludowego na Kilka chciałem zacznć nowe życie :W
je, a odnośnie czynów udziela nastę- nia korzystając z notatek.
_
neJ „W.oln~sc i
1ezaw1S osc ; ~le ugrupowań było nieszczęściem dla
„
pujących wyjaśnień:
....'... Należałem do AK. Po wojnie pra- przyzn~Je się do zarzucanych czynow Polski, Gdy groziło rozb1c1e ru clu! Polsce.
.•
P
1
· · :~ Ral.ski1:ll rue
' 0 d.~ cowałem na odcinlm gospodarczym na· 1 do wmy •
ltidowego na dwa oboz"-,
Proponowałem
Stronnu!
orozumierue
1 twa
.
.
~ lubelsin
Ludowego władzom
ZJednoczeme,
ale
nosiło się do dost~czam~ ~nf~r~aci1. Dolnym śląsku, w Państwowym Prze- li .z dalsz?'ch zeznan oskarzonego wy- tzw. prawicowy, i·obiliśmy wszyst· tamci stawiali warunki nie do prz}:··
Lączyły nas stosuruo kolezenskie i to• myśle Skórzanym, potem w Krakowie. nika to, ze .do pracy zwerbował go ko, aby nie dopuścić do tego.
-O
warzyskie.
.
w Krakowie zwróciłem się do Stani- Strzałkowski .. Głównym celem WiN
„MACHLOJIH" MAŚLANKI
jęcia. Wypracowaliśmy n Wll ~a.
Dr. Starzna.eh
Marszałek Rataj powołał do kiero zwę dla naszego stronmctwa - 'i
ak
kto,powi.ada o.. rozmo- sława P.udynia, z którym znałem się 11'.1.'edłu,g .oskar,zonego była. w.alka. z pp~
wie, w tr. -cie . oreJ. Ralsk~ wrę~zył od dziecka,
aby przyjął mnie do, swe-, 111 l u.=•
.,,
d
k tol'Zy z ram1en~a t ei par t11 wnictwa Stronnictwa Ludowego w Polskie Stronrnctwo Ludowe z~
·
same mamy prawo~
mu. ulo~ki. To cię ,moze z~~1e lrn:vi. - go przedsiębiorstwa. W lipcu ktoregos 'j n~1ezą do 7ząd.u. osk arzony. 0 d ~o- okresie konspiracji
trzech dzia ł aczy: wiarą,
J·ak inni,żedotakie
pracy.
-,::,,..
P?wiedz:Ul!,. wręcza,ąc ulot.t1, mow1ąc dnia dał mi Budyń w sklepie kopertę wiadał butrue, J~by wcale me dz:a- Osieckiego,
jako
reprezentanta
r?~oczesme, .ze '.Ila kontakty z po~- i prosił, aby oddać Mierzwie. lVIyśla- łał na szkodę panstwa.
starszego
pokolenia
Judowców,
. , _PPR -!'-- P.SL . . "" ": .~
ziem1eru. Powiedziałem ~nu_. ze to me łem, że może tam być materiał, dotyPo zeznaniach Langera, przed sądem Niećkę, prezesa honorowego „ \~i~L"
Po ZJezdzte woJewodzkun w Ki a~
ma sensu. Poza ulotka~i me otr~ymy- czący jakiejś organizacji.
staje 15-ty z rzędu oskarżony, Ko~al- i jednego z twórców ruchu w1c~o- kowic 1(i wrzcś11ia 1945 r. zwró;:i·"i1
wałem zadnych m:;tenałów, ai;u ~,
.
.ak. ,
t ski Mirosław, aplikant sądowy, ktore- wego, oraz Grudzińskiego, o~tatme. łem się
przyjęcie nas do Komisji .
0
wiadowczych, ani p1·opaganaowycn.
My~lałem, z~ są .tam l ies z~rzu y go prokurator w0jskowy oskarża z go sekretarza naczelnego_ Nl\ W.
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••
mo ;;ra ycznyc ' a . c
::l
niósł się
w 1940 abym
r. buntoczyścił
w ramach
dopuszczeme
nas i doWojcwódz·
.Powlalo·
otrzy~ałem od Ralskiego! oddałem mu I łem ~ię, z~ Mie~zwa ,Jest~~t y. kt~=
organizacji wm, przekazywanie wia- ruchu
ludowego,
ten się
wcj o Rady
l\arodowej
zawimęte w ten sam papier, a on rzu-1 łem list ~tore~us z praco. ow, 0 domości stanowiących tajemnicę pań- ruch ludowy z komunistów - rady- ki ej Hady Narodo ;vej, spotkałem hl~
cił to na etażerkę i na tym sprawa ry go !'fierzwie ?odał. M~edzi:vł zapl:'- stwową i wojskową oraz o przyjmo- kałów.
na wstępie z odmową.
sięChciąłbym
skończyła. wspomnieć
.
tał Je~t
.mrue,
co toplSm)
_Jest. zPowie
ze nizac3'i.
wanie korzyści majątkowych od orgaWówczas to w 1940 r. prz[ijet.~Ma
Powiedziano nmn: Jako wrogowie
o strQnni- t?
~ou,fne
zarzu tzia
ami.;m.
prz:iI
M
.
ctwie _ mówi Starmach. _ Jako syn ciw ia~ o.s.obom. Na to, Mi?rzwa
do mnie ów radykalny dzia cz ft · demokracji, musicie wykazać s11;
chłopski zapisałem się do PSL dla za- zac~ął nu. rob1c ostre wy~owk1,_ c~y
Oskarżony poczuwa llil" ·do winy, ślanko :z l{ieleckiego i pr-0ponuje pracą, a potem zasianowimy 31ę.
manifestowania solidarności z PSL, zdaię so.bie. spra~ę,. c". robię. M1er~- częsc1owo przyznaje się do zarzu~a- ml, abym na terenie krakowskiego.
Nie będę tłumaczył wszy;;tkich llO--'
ponadto chciałem tam realizować swe wa powiedział nu, ze JB;k będę takie ny~h, ~ZYJ;lÓW, ddadając następujące kieleckiego i warszawskiego wszedł wodów, które złożyłf się na wrogi
zainteresowania oświatowo - kultura!- listy nosił, to spotkam się z prz:rkroś- wyJasruerua: . .
.
.
, do porozu~ienia nowego ki~r?wuic. stosunek PPR do nas. Mimo to byJe1n
· ne. Samą działalnoscią polityczną głę- ciami. O tym, ~e ~~d~ _nalezał .do . - przyzna?ę się do ~my, zd?rn._so: tw~ prz~c1w t~rot~mu, .uwazaJąc na. jednym z pierwszych, którzy chcieli;
b0 k 5 ·
· • t
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nielegalnej orgaruzac31 am rue wiedz1a- bie sprawę, ze moja działalnośc p_zy zw1s~o Grudzms~e~o _JakQ .za lewe- porozumienia. Wprawdzie rozmowy,
doani nie
a o tym,
do
w
go.
m1, ze Jestem
nie
ale PPR b-ylo,
starczałem Ralskiemu wiadomości z' że • nielęgalne organizacje prowa~ą do"!Y panstwa P? s ego. -~ a . ą ceru l!rzekol'.ań postępowyc~, az je.dyną partią, z którą dyskutowa'.J.ś
Wojewódzkiej Rady Narodowej, do 1 akcję, nie przypuszczałe.m. Zarzut, . ze za~ovyno w ?c~rue . sytuac31 pohtycz- wreszcie musiałem go za drzwi wy- my, aby uzyskać ]JOrozumienie p0za.
ktoreJ
' · na Ieza
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cepcji s1e zema na o u I Oj,rn u wać. Nie uważałem za stosowne pro-··
rzeczywistości, nawet po otrz)1na. wadzenia takich roi,mów poza kulisa..,:
niu już innej odpow~e~zi mimstra mi z innymi partiami. Tylko kierow-.I
Maślanki. Wyprowadz1lismy ch!.Jµa nictwo partil było upoważnione do
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no:"ego, .„cnJenop1aźbiei·anych .p1·zeĄ si.alkę wywi_adow.. 1.luch . n ~ 'QW, c ~rzy ą~y o do organizacji NIE"
powrocie z Moskwy, ·pojechałem do s-ta ', poro21\m11ewaJąc
się ze . Stypułcz:i 'pod!;ńazwą „Izba Kontro!~"·
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, Oskarżony nie prz~znaje s~ę ~ru spo~~ ide~logiczno-tak.tyczne s_~wo
POWSTANIE
ruchu ludowego, aby wciągnąć go
Być może, że można było inaczej
do czynów ani do wrny, udz1elaiąc rzylismy koimtet PO'.ozumrenta < zte_
Powstanie warszawskie było dla do aktywnej pracy.
działać, ale nie uważam tego za błąd
1
uaslępujących wyjaśnień.
rech stronmctw politycznych,
nas straszną tragedią. Na konfeCelem dla naszej aktywnej pracy polityczny. Będąc s1krzywdzonym, w
rcncji w Krakowie zajęliśmy stano- była spółdzielczość jako forma pr7.·'~ atmosferze wytworzonej wrogości
wisko,
sprawcy 11owstan.i.a
za budowy Polski,
rady nanas, nie
nie odpowiedzialni. żądaliśmy wy- rodowe. N ie. prawdą jest!. że stal_l· k:tóre zai:~mty PPR były czQściowo
5
0
Przez 11 miesięcy śledztwa byłem rownictwo ruchu ludowego zdawało !~!~i~~i~/!?e fy~~~~ :!~a~=f:~j ~my na l>okn 1 krytykowahsmy. ~te ~l.uszne, , .. „ _ 1
pod zariutem okropnym, że my, sobie sprawę z niebezpieczeństwa ani o terminie Powstania, am o tym,
PSL-owcy z WIN-em, będąqm kon. nam grożącego.
kto Powstanie wywołał. Na trzy dni
\ tynuacją sanacji, zdążaliśmy do oba
KOLEJE RUCHUi LUDOWEGO
przed wybuchem Powstania zapewlema demokracji. Jest to tymba1·
Byłem członkiem .Stronnictwa Lu- niano nas z najwyższych kół wojGdy dowiedziałem się w śledztwie, · i ofiarnym datkiem pomógł mi. Za...
dziej krzywdzące, że my z sanacjQ d;owcgo od 1l:l:J2 r„ przcszcrłlem skowych że Po ws tama nie będzie. że niektórzy koledzy współpracowali I proponowałem mu, aby, jako !>ez.nie wspólpracowallśmy, nawet w p1·zcz WICI, w Hl35 r. wszedłem do
Po pó]ściu Bora-Komorowskiego z WiN-em, przeżyłem tragedię, nie I dzietny, poma.\l'ał stale chłopcu, jak
okresie
czwórporozumienia, gdy Naczelnego Komitelu Wykonawcze. do niewoli, poszłu o to, kto będz~e mog~c zro~_umieć, .aby· nasi !udz~e sw~:nu. Zr?bił to ~ na tym podtożu
weszliśmy w porozumienie z ende- go Stronnictwa Ludowego. Te daty jego naslępcą. Doszło do nas, ze mogli z WiN-em wspólpracowac. ~ie zl>l1zyłem s?ę do mego.
k:>mi. Na odcii.ku walki z Niemca- mojej działalności to okres tragedi.t gen. Okulicki będzie najlepszym rozumiałem tego.
·
,
W tym okresie, kiedy byłem do
mi nie było miejsca na współpracę ruchu ludowego,
kandydatem. Nie znalem go, na no- Moja wina formabie polegała na niego jak najpI"Zyjaźniej nastawiony,
z sanacją. r awet w obliczu srmerRuch Judo wy demokratyczny był minację Okulickiego daliśmy zgodę. tym, że ja w wią~ '1.1 alki politycrnej przyszedł do mnie z tą sławetną ko_~
telnego boju o niepodległość Polski, wówczas w defensywie wobec sa- Po jego nomin~cji przyje.żdia ku- dostałem .od kolegt. d~a lub trzy ra- pertą. :ą,vta~: „Co _ tam jest?" . ...,....
nic mogliśmy iść razem z ,sanaeją, nacji która usiłowała z~pchnąć ~o rier od MikołaJczyka, ktory odb)ł zy mater1aly po<lz1em1a do przeczy- „Jakieś materiały „do przeczytama".
tymbardziej nawet porozumiewać w dot .. Przyszedł Brzesc, . stra~k1 okrężną podróż przez Włochy, z o- tania, których byłem, jako polityk i - „Co za materiały?" - „Nie wiem,
się z sanacyjnym WIN-em.
. chłopskie, Berez.a •. konstytucja kw1et st!".tcżeniem od Mikolajczyka, aby I jako d2ialacz, ciekawy. WiN uwa-1 bo mi dał mój wspólnik", lub że ktoś
Slałem na stanowisku w okresie ntowa, pozbawiająca praw chlopa nie dopuścić za żadną cenę do mia- • żalem za bandy leśne. Minister Go- do jego wspólnika przyniósł, - już
okupacji, że wojsko prowadzić win_ i robotnika. W 1935 r. poszlismy na nawania Okulickiego naczelnym wo_ mułika µodsuwał, że PSL zwiąu.ne nie pamiętam dokładnej odpowiedzi,
ni fachowcy wojs!rnw1„ ale nie s:Com bojkot wyborów, nie mogąc zgodzić dzem. Ostrzeżenie to przyszło za jest głównie uczuciowo z WiN-em, - i że jego wsp61„ik prosił, aby on
promitowani prowa<lzeniem po lity- się na tworzenie elity na wzór sre- późno. że Okulicki jest człowiekiem bo przecież podziemie wieny w Mi- mnie doręczył. „Co tam jest?" -...
ki ozonowej. Tego pilnowałem w clmowiecza. Wchodziłem w tym okre Sosnkowskie"o nie wiedziałem, a kołajczyka. Ciekawy bylem jak to „Nie wiem. Jakieś materiały poliokresie Delegatury Rządu, .lażąi.la- sic na stanowis~a naczelne w partii. do tego kuri~r 'przeszedł w War~za- podziemie nas ocenia., C? o na.s myśli. tycz~e, dotyczące wtadzy." - .w tym
Iem od komendanta AK uznania te· Marszałek Ralaj. wzywał nas o uzu- ·wie przez ręce wojskowych kół sa- Gdy dostałem od k<?legt Ki:ba.ta ma- sensie Kun<ee tłumaczył.
go, 7.e wojsko polityką zajmować p_cłm~me .szerego'Y wo?e~ zała~nama nacyjnyc:h, ~lóre n~st~oiły. g?, że ter1ał d? przeczytama, tąk J'.1_k dosta
w §Jedztwie . byłem pytany, czy
się nie będzie, że wyłącznie będzie si,ę mektorych _dz1ała~z.y. Pos~~uł : I sk.oro M1kołaJ~Zyk Ill~ _Jest JUZ pre- walem m11:e rzeczy.• gazety h~ty, vros7 K:ince .nie mówił, abym te materiały
się trudnić sprawami wojskowymi. nas~ych szcrcgow Boj~o,_ ~. l!.135 1. miercm, to mną limę polttyczną by, p~dama, -. me brałei;i ich, Jako Mtkoła.iczykowi dol'ęczył, ale zaprzew przeciwnym razie zerwiemy u- kup10::io 1~ „Wyz.woJencow , z Ho- 1 trzeba przyjąć. ·
mat~r1ały z WiN-u, a~e Jak? rnf;ir- czyłem temu, bo nic paniiętalem, aby
mowę.
g1em i l\fah~owsk1m na czele. Dalsze
lidy nam nie udało się przekonać macJ~; . potrz~bn~ pol1t~ko.wi, ktory Kunce
tym mówił.
.
·
0
Chcę oświadczyć.. wysokiemu są- ct?~Y walki ruchu Ju~owego to.. w londyńczyków co <llo polityki pro- wzeciez musi or1e:itowac się.
Czy ty
sobie zdajesz Ęprawę _'POdowi, że ta umowa była wrtyczn!ł 1!136. r. Nowos1elce. wielka mamf~- sowieckiej, z końcem 1943 r. chc1aPo przeglądnięcill. tych materia- wiedziałem, - jaką krzywdę możesz
całej naszej pracy. Na tere111e nkrQ stacJa .chłopska, w 1~37 r: strajk łem wyjść z czwór-porozumienia. łów, zwłaszcza ustęoów, dotyczących zrobić stronnictwu, mnie J sobie.
gu krakowskiego wszyscy trzej k~: ~błopsk1, Ili~ o podwyzsze~i~. ceny
UJAWNIENIE
partii politycznych stwierdziłem, że Przecież to może rzucić cień że
lejni komendanci AK . potw1_ertlzlll z~· ta, d chł?~~1 ~f, t~ ~tecz'!' ~:>Cia
db~
Wyszła
decyzja
ujawnienia się już .ia.? :Vi~le więcej wiem ~ partiach, St:on~idwo utrzymnJe kontak z ~od0
tę umowę. Wtedy to us1łowah sana: me o d.av.a ·
a '"a a
~ 0 wvzwoleniu Teren i kierowmc- amzeh ·c1 sprawozd<iwcy WiN-u. Prze <lz1em1em.
torzy przecisn}lĆ się z ~dm1mstrncj1 m?krację .. W 1!J3~ r„ ~?.Y san~cia wo chciało się. ujawnić Poszedłem cież jako polityk stykałem się z róż- I Nie potrzebuje si~ tutaj usprawiedwojskowej. do cyw1lneJ. Echo te.go :-v1dzi~_łJ, ze .na~ me. r~z11 dlJ~, z~;:ę .J z delegacją do marszaika Zymier- nymi partiami i ludźmi i dużo \vięcej liw~ać z tego, co PG wiedziałem. Cała,
znalazło się w zeznamach os~~rz?· mrlyvn u~~~e amac . z1. . , ow: skieao
w1ed-z1ałem.
mOJa wina była, że zająłem takie sta
nego Halsk!cgo, kt?ry podkreshł, ze czas to. r?zm staro~to~ie Jezdz!ll,
u~;żałem ie dla Polski dwie . Jak za Niemców ni~:az gniewałem nowisko, nie wyciągnąłem z tego
ludowc:i: pil.nowah obsady agrono- nam~';ia~ą~·dwrrJyję~ia manda~~w orientacje t~ za dużo. Na walkę mię się, gdy mi dawano ro~ne. ~ałowa,rte ko1!seki:""'encji, że nie odmówiłem przy
mów w1eJsk1ch.
_
z r~, sanaCJI.
e ';' ptzypomni.~ cm dz t 'llli dwoma konce c·ami nie gazetki, d? przeczyt.an1a i Jak w;,w- .Jęcia, ze me zwl'óc;łem tego. Zawożalem ws.pommam tych kilka uch~ały Ko~gresu . .~to P;{)Jmte ch~iafem decydować się P j ,
czas. mow1łem, że za takie głupstwa łałem kolegę, Wojciecha Jekiełka, polat walki z sana~ją .VI'. .c~asach <1ku· 1mn_n _at z rą
sanaCJ~, _spo. a go P-0 owrocie z roce~u moskiew- ludzie gin:)., - tak i teraz powie. wiedziawszy mu tJim, kazałem to
0
pacji. aby nie dnpnsc1c ich d;o wł~- 1 n~jwif·ksza S~ara ~t sl,reslon)' z•s!a- skicgri
będące"b r.akończeniem działem ~aba~owi! że za takie głup- spalić, nie czvta.foc.
clzy, b~ w nowe1 Polsce znow me nteM~ ł1bsty
r?nlmdc wa. I'
.
·
1.'
orient~cj·i
anglos~skiej
rozczarowastwa
moz.na
s1edz1e.!.
PRZEWODNIK
DUCHOWY
dorwali s1i;- om do władzy, W roku
~g. ym w1e_e. owotow cu:z.,1r.1 ,
~ . •
. '.. , '
MIERZWY
l!J41-1!J42 gdy spostrzegliśmy za· przezyc µokazac, ze na lepką, opor- ł~m tyci~, któt z~ ch~1el1 w1dz1ec v.e
MATERIALY OD KUNCEGO
Ot
k Tł
.
b
k'
1· d · ·ł'. j Lunistyczną pohtYkę nie szedl~m. mme c1erpiętmka i bohatera. Do
.
'·· d , , ·
.
.
. ,
o na r~s 1 e.m _tto, . a y wy30 1
kusy sanacy.
!J~nay
To
co
1 5 o:);ama}
najstraszniejsze
mnie spot· Związku Radzieckiego nie miałem ,w d~l.szym ciągu_ Mierzwa wyJas- są.d ~ro~umiał, z,e J<l me ,mogłe~ z
1
d,zy,
to zarzut,
my
110
rna swoJ stosunek Cio Kuncego,
P?dz1.em1em wspolpracowac. Do w1;i.y
C.:! ?slde. · '.v!ze
z Niemca- porozumienie z WIN-cm do wal!ti z
Pudejrzcwano nas w kraju.
w
Kuneego s;iotkalem po powrocie
nie
w.
now
1 · 0po · pie.1 ' abez iec:i:cnie demo-ld>emokracją Nigdy nie byto mowy
Moskwie nas straszono, bito, że jego do Krakowa z Dolnego śląska. me z :W1N·em ni~ w<:no?z1łem. W ~poł
kót wojsko. I
czy o po rozumiem u z wywierano nacisk, a ja
z
z W1_N-u. n!e z nulem i
'.~CJI1 P_. 'rowan ·eh rzez sanacji;, sanacją, z WIN-cm, dla usunięcia muszę, że traktowano nas tam bar- 1s~e do mme z pro.:ibl} o. pomoc mate- „ą _z.~ pi:r~szy rat 1qh z.ohaczvt;.m.w
''
r1chu ludowego
bq
na to ?zo dobrze .1
w_ kradla zdolnego .a btedneg-o. ch!oT!z · WiN-em 1cst
~vo czasie wojny i w okresie wo.isko. mic.isce wpr?"vadztc . .Nie po to r.::.le .Ju [j:ch~ kt?rzy spodz1ewah Mę po I ca, .byłem w klopoc:e. Wy~aw 1ł n:inie 111e"(rtk' ,
,
wym. To dostateczny dowód, fe kie życie strawiłem w walce o demo- 1 nas jalnegos odwetu.
a mezo kole.sra Kunce. ktory duzym
o onczenre na str. 8-ej).
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oskarżaniu

prokur at or a w
tych lu- Tego nie wiedziałem, o Pow- „Gazety Ludowej" lub tam zatr.id-1
ZWALCZANIE PODZIEMIA
dz1, którzy siedzą na ławie oskarzo.
staniu dowiedziałem się na trzy go- ni<?nych1 .nie mogłem brać odpow .eW dalszym ciągu prokurator za·
nych.
dziny przed wybu ;ht:m.
dz1alnosci. ,
,
. .
daje Mierzwie pytania, w Jaki spo·
~
- Czy Otikarżony wie, że fadna
Czy
dobor
czlc~nko~
Stron:uctwa
sób PSL zwalczało podziemie.
instrukcja PSL oficjalnie nie potępi- Z'W7'..ia·szcza n·a teren:e miast, był wlała sprawców' Powstama?
ściwy i czy kierownictwo PSL roili.Mierzwa wyjaśnia, że podejmo- 4 listopada w Krakowie :ia kon- ło wszY15tko, aby usunąć :iiew:a:§ci- wano odpow1edllle uchwały władz
Adw. Satora zapytuje, skąd sie
ferencji zająłem ja wraz z kolega.mi wych lud1zi?
naczelnych, ogłaszano okólmkt, oraz wziął rękopis oskarżonego, odczy.
stanowisko, potępiające sprawcow.
_ Tłum, wychodz:;cy z podziemi&, na wystąpiell!ach pubhcznych mó- tiiny przez prokuratora.
Sama ofiara narodu i bohaterstwo szukający przynale?.r.ości partyjnej, wiono i w artykułach w pra~ie
- Nie uważałem tego pisma z~
Warszawy było wie.kością. Dziś me s.mkał sobie odpowiedniej partii. Wo zwalczano podziemie.
.
co~ nadzwyczainego. Stwierdzam, ie
ma powodu pomniejszać tej ofiary, bee popularności PSL dużo n i ewłasci-. Prokurator zapytuie oskarzonego, napisałem to bez przymusu 1 zgodme
zresztą takie stanow:ako zajęły obec- wych ludzi przyszło. Byłoby prze;;adą dlacze.go otrzyma~szy od J(ab:ita z prawdą.
ne władze rządowe. Mikołajczyk twierdzić że wszy.slko zl'obili:§mv materiały, rne zrobił z tego własc1.
- Czy oskarżony pamięta tytuł
wziął odpowiedzialncść za Powstanie aby oczyŚcić PSL z tych ludzi 11 .~~ wego użytku'/
materiałów,
otrzymanych do Ka·
na siebie.
właściwych. Ale zrobiliśmy du;;'>,
- lfdyby poszedł do UB · czy to bata 'l
- Czy okoliczność ta, że Mikotaj- gdy chodzi 0 mój teren pracy, ja'.(•• byłaby walka z podziemiem. To me
-Nie.
czyk wziął odpowied?ialność za Pow- sekretarza wojewód1kiego. Ba.rdzo byłoby celowe.
- Kiedy Kabat ostatni raz dał ma
sui.nie, była momentem krępującym śc iśle p!'Zestrzegalem, ab.y wlas.:1- Czy oskarżony interesował się, teriały oskarżonemu przed refe<enwas?
wych ludzi przyjmować. Był u nas z jakiego zródla te materiały po- dum? Materiał z kluczem.
- Nie - myśmy sami ·decydo- zwyczaj, że doko:.ywano przyjf:~·a chodzą"!
Mierzwa zaprzecza, aby materiał
wali.
nowego członka dopiero po podp.so- 1'.ie.
od Kabata był z kluczem.
- Nie mogę wierzyć w to.
niu deklaracji przez 2 członków \\pr.•
- Tak jest, nie mógłbym poza
-Oskarżony mówił, ie podziemie
: Prokurator: Celeru sprostowania
_ Czy oskarżony wie, że docent wadzających i po uchwale Zarzą.dn jest reakcyjne. Kiedy doszedł do tym rozpoznać materiałów od !\.aniektórych stwierdzeń niedopuszc.:al· Lipiń',ki, potem aresztowany, opra- Koła. Zasadniczo ti udno było do.s ~at tych wniosków?
bata bezwzględnie.
ne jest, aby prawd:i historyczna była cowrwał d'1a „Gazety Ludowej" cykl się niewłaściw"l!mu eiementowi.
- Czy oskarżony zna Kwap1e- Dawniej.
fałs:i;owana _ pytam _ dlaczego Ba artykułów 0 Powstaniu. A Lipiński
- Czy to skutkowało?
- Ulaczego nie alarmował o tym niową'l
taliony Chłoopskie zostały po<iporząd- to był sanator.
- Przychodziła do nas w 19ł5 na
- 'fak, była gruiJa robotnicza kra Stronnictwa?
kowska, która. iako grupa, chciała
- W teJ· walce polit"czneJ· uwa- 1946 r.
k-Owane AK ·.1
Nie
znałem
go,
nie
mogłem
znać
·
'ć
Od
•
·1-N
t
f
'
· ·u 1
·erzwa·. Powoływałem s'w1"a"k'·w,
-Czy proponowała spotkanie z
mowi
ismy.
prv e- żaliśmy za przesadne wiadomosr.i o
•u
u v
wszystkich, którzy pisywali do „ Ga- weJs •
·
rt; t
dawe· T'
~t?r~y dziś st-0ją u.i~ mnie z daieka zety LudoweJ·".
~o~~m. unn".'e~ 5 ~ e J. 0 . mowi ismy: podziemiu. Nie mieliśmy stosunków Ostafinem'!
- Nie wiedziałem, że chodziło o
i świa~ectwo to !'ll"ze zosta~oby z~e
- Oskarżony patęniał niezwykle 1es~1 mi: byli ideolog1czme z n·i m: z UB, aby mieć informacje o podzrozum1ane
Niepc<iporząd.i:owan1e
Ostafina, ale mówiła mi, że jakiś
"
związam.
.
,
. . .
ztemiu,
Na
podstawie
paru
wypud. , ·
..
.
ostro
z 1935 r. Czy o- Czy wa1kę z PI R uwazahśc1e za ków aresztowania naszych czlon- człowiek chce się ze mną zo!Jaczyć,
.Hatallonow Chłopsk!cb Arma KraJO- k · Konstytucję
· dome 3·e·t z'e Miko
I
?
·
ł . b
1k
b ·
i
s arzon emu wia
~ •
- s 'llSzną. · ,
. ków, o których prasa trąbiła, że to bo ma ważną wiadomość. Od.mówi:·
weJ wywo.a,o „Y ~e ' ~-z ro.in~ m .ę- tajczyk i jego wspNµracownicy _n:e
- Wa1k~ była .słu_szna, tylko m.-,.z,- zdrajcy, współpracujący z Ni()mca- łem spotkama. .
.
dzy or~-.rniza~J.ami woJ~k?wymi. Na. zgodzili się na anulowanie tej Kon- na . było 1.na~z~J Ją poprow~dz;c. j mi itp., oczywiście występowano
W dalszym ~1ągu na PY.ta_nia :i~:
d~~i:z~~1:.lnS~ors:~~er:u ~~:~f~n,~~ stytuc~i do I_a ta ~945 r. .
.
l\foz.na było uzvc "'1;zclk1c~. wys1lko_w . przeciwko PSL, a my twierdziliśniv. wo~ata oskarzony wyJa.sma swoJ
cośmy mogli. Uwazaliśmy go za je- . - 1ego. me wiem. W1~ ~e<i~o, obu ~ron, aby, zlagodzic me tcay że w niejednym wypad•ku były to ud~_ia_ł w. walce z bandarm _„Ogma",
dyny autorytet wojl:kowy. Dał r:n- ze w, k.raJu do tego z~~adn:~ma ~~ walb.
przesadne alarmy. Bardzo często ~ąd jw sci~ai:iiu hand. N1ezależn:e ort te1zwalniał ar~sztowanych i oska:;,0- go mow1ąc
kaz w obliczu ewentualnej rozgrywki 1wy~azme .~s~o~unk_o"'.a.J!smy '?ię t>r ... ea
REKOPIS .MIE
. RZWY
o _wal.ce z sanacJą, przy.
z Niemcami scalema. sił woj::.kow)'ch. j w.oJn'.!· P<?zmeJ. mowihs~y, ze ~a~zi!
nych o wspolpracę z WIN-em. uwa tacza na dowod llczne aresztowania,
BCH w calości nie zc:-taly nigdy po<l- kiew1cz me moze wrocic do kra,Ju JaProkurator odczytu3e rękopis Mierz żaliśmy, że to przesada. Być mo;'le, przesłuchiwania,: rewizje i inne szy
porządkowane Armii Krajowej. W ko prezydent.
wy, mówiący, iż stal on na stanowi- ie popełniliśmy omyłkę, ie nie po- kany pol]cji sanacyjnej.
1943 r. wyszedł od Sikorskiego roz-. Oskarżon;v , yv sposób „spryt~y sku jedności ruchu ludowego.
świę~iliś!ny
dostatecznej
uwagi
Na pytanie adwokata, czym się
kaz scalenia.
.
rzucił pewną 1losc msynuacJl co uo
Uważałem drogę FSL za słuszną. podz1emm.
•
kierował oskarżony ie zrezygno...,,·al
Stanął przed nami problem, czy śled2'.twa i met?d ,śl edztwa. Czy o- Podniesienie kulturalne wsi i ugrun- Na ławie oskarżonych siedzą z mandatu poselskiego, Mierzwa opodporządlkować się temu rozkazowi. skarzony był bity·
towanie ~emokracj. było :i~szym ce- j lud~.ie, którzy J'.l~'':ili, ~e b~li ori~n: ś':"iadczył, że w tych warun~cłinh
Zwróciłem się wtedy do wicepre.-nie- Nie.
!em. W.spol'praca z Banczykiem, Drze- taci1 anglosask1eJ 1 działali pod JP.J me może przyjąć mandatu.
ra Mikołajczyka, czy on wie 0 tym
- C~y wymuszano zezna:iia?
wieokim, ścibtorkiem ugruntowała wpływem. Jakie jest zdanie oskar- Akt oskarżenia zarzuca Mierz.
rutkazie. Otrzymaliśmy depeszę, że
- Nie.
.
mnie w tych przekonaniach. Gdy na źonego'l
wie, że otrzymane materiały zużyt.
r ozkaz ten wydany został bez poro- W tym stame rzeczy zmuszony czele PSL stanęli tacy ludzie, ~ak
- Nie chciałbym być rzeczozn;iw_ kowal dla władz kierowniczych
zumienia się z rządem, ale że jest jestem uznać niektóre zeznania o- W!tos i inni, byłem przekonany, że cą w sprawie tych ludzi,
PSL.
autentyczny. Mitkołajczyk zadepe- skarżonego za prowokację.
my z PSL mamy rację. Nie mia· i
Mierzwa temu zaprzecza staszował nam: „Nie mogę was zachę- Nie. Nie chcę prowokować tern wą.tpliwości ideologicznych, bo I
WIN A PSL
nowczo.
cać do nieposłuszeństwa". Zrozumie- walki. Proszę Wys. Sądu o zezwolenie obowiązywał nas i:.rogra.m walki 0
W dalsz)m ciągu prokurator zaNa zapytanie adw. Wonera,
liśmy, że to jest polityka kół woj- na wyjaśnienie, że gdy mówiłem o demokrncję. Btędy w taktyce poi:- pytuje oskarżonego, jakie różnice brońcy Kabata, na temat materiaskowych. Nie mogą..: robić anarchii, przygniocie moralnym w śledztwie, to tyczne.i uważał•em za przejściowe i były pomiędzy WIN-em a PSL-em w łów, otrzymywanych od Kabata zająłem stanowbko na terenie woje- nie z uwagi na jak·ifo metody śledz- przYt>adkowe. Błędy te .;ą następu- stosunku do Refer~ndum, Minister- Mierzwa wyjaśnia, że nie miał ża·
wodztwa krakowskieg-o, że trzeba się twa, aile np. gdy mówil'no mi o kontak jące:
stwa Bezpieczeństwa, reform spo. dnych materiałów z kluczem, a
p-:xtportądkować rozkazowi, że AK tach z UPA naszych członków, to
1) niewłaściwa <ibsada redakcii i łecznych, Rządu Jedności Narodo- stwierdził tożsamość na podstawie
b~zie miało komenaę wojskowa. że mnie łamało. A p. prokurator ddw- adn:inistracji
„Gazety
Ludowej" wej i innych.
ustępu 0 partiach politycznych.
J.,0H w całości...
nie do mnie podchJ<lzi. Stwierdziłem, przez ludzi mało luo wcale z rucat!m
Oskarżony wyjaśnia le różmca,
- Czy oskarżony nie natknął .!ię
Tu prokurat?r przerywa:..
iż. ~o, .~e si~d.zę w ~akim towan~s)i- ludowym niezwiąz .;;:1ych. Uspakaju.- twierdząc, że b-yły one bardzo na wypadek mordów1 .. dokonanych
- Wlęc, jak 1\-1;1:.cłajczyk k.nał, wie na ł~w:e osk~1-;:c;nych_, wyrazn,e no mnie, że to fach.r...-cy. Był to błąd, istotne.
przez bandy na czlonKach PSL'J
rozwiały się wasze wątpliwości 00 do ohyb'.1 mo"'.1, o km1 myslalem ~Y który nam dużo ukcdy przyn:ó„i.
-Czy PSL żądało kontroli wyMierzwa wyjaśnia, ie Kabat tiyl na
sa.iacyjności AK?
mow1łem, ze bolesna była dla nm1~ Nasi przeciwnicy przesuwali wa.is.ę borów?
pogrzebie jednej z ofiar band Jeś ·
- Nie, ale jak rr.ogliśmy nie uznać sp·r awa kontaktów Polaka - z UPA. z „Gazety Ludowej" na Stronnictwu.
,
nych, członka Zarządu Powiatowe·
rozkazu naczelnego \\odza, uznanego
W dalszym ciągu prokurator zap}„ Pracując w Sekratariacie Naczelnym
- ~ak.
go PSL w Wado\vicach, Pieczary,
i wielbionego przez cały naród.
tuje 0 materiały, de>starczane przez PSL w Warszawie od 1 sierµ1; :a
-:-.C;y to h~·lo zgodne z suweren- który został zamordowany prze·&
- Kto b}·t wówcia.s prem:erem?
Kuncego, a na:;tępni<l o materiały, o- 1946 r., miałem pracować z kilku k0· 1nosci,:
bandy leśne za to, że doniósł o ich
- Najpierw Sikonki, potem Mi- trzymywane od Kabata.
legami nad reorga.iizacją „GaLety
- ~ak.
.
•
istnieniu do UB.
kołajczyk..
- K·.·edy o~!rar·i'.nY zor1·entowal Ludowej" Nie zdążyłem tego prze- Czy oskarzony słyszał, ze WIN
Adw. Satora wnosi o odczytanie
"dz ' : z
ł ·
kontroli wyborów"!
- A więc t<? był.i zasłona dymna się, że to są ~n
mater:ały wywiado ,11 - prowa ic.
osta ai.1 aresztowany. ' też żądał
1\1 • 1 . r.
,
..
,
.
d
z
zeznań Ostaf!na ustępu, w którym
51
ten wasz premie r.
cze ·.1
2) D opuszczenie
·
·
btal\
- trzech Y
c lcie ismy Jest
z" rocie
~ 0 i· est mowa o meudoln-um us1łowamu
wzg1ę d me
gwarantów.
różmc<:t ia.
.
J
•
- Nigdy w życiu.
- O tym dowiedziałem się dopie- nadzoru przy dopuszczaniu członków sadnicza: WIN żądał pomocy, a ruy n.awiązallla kontakdtu. z l\iie~zwd•ą -:- Kiedy byl~ście :zjawnieni?
ro w śledztwie. Wówczas nie ".!lia- na teren miast, luo cowych terenÓ>\' kontroli.
do
czego
przewo
mczący
są
u
su:
- 18 marca 1945 r.
Iem świadomości.
jak warszawski, bialostocki. Dowie.
Prokurator stwierdza że istniała przychyla.
- Czy oskarżony wie, że delegat - W to trudno uwierzyć.
działem się o tym z prasy. Na te- zbiez.·ność międz_y_ w.IN-.~m a. P.SL. . , WNIOSKI O NOWYCH śWIADKóW
Korboński był arcszt:iwany już po u.
.
renach
nowych
we.ozlo
dużo
ludzi
z
1\1
jawnieniu bo się nie ujawnił ·1
W tym miejscu p!"okurator od.czy·
B :• k
N'
bT'
ierzwa wyiasllla, ze zb1eznosci
Adw. Satora składa wniosek
'·
.
.
tuje
ustęp
z
mater"•łow
które
M;e1·
grupy
anczy
a.
ie
zro
I
1„rny
są
niewie_Ikie i dotycz_ą tylko s_fot·.1) o dopuszczen1·e na s'"'1.adko'"' ....
-. J a ~Jawnilem się, a czy wszys. ł . k
t '':" 1 . 't .
•
~ wszystkiego, by si~ uchron.ć od luł
o
d
I
"
" u
cy się UJawu;Ji - r.ie wiem
I IWl zna• Ja v flla er1a ._. o rzymane o·„ I d· .
. , h N;
•
ł
. . mu ?warna;
za~a .rn~n.1ac 1. mow1- I premiera Osóbkę-M.Órawskiego, Ma.
- Okulicki
de;.}gnowan·y
był ~a?ata. WyJątki te dotyczą uz1n- ··1~ilundozw1·e~ c .
.e pr_y.pu~.z~za pe1on, Ze ło się PO\\.szechme .1 ws~ęd.z1e, ale r1 Hulewiczową sekretarkę MtkoJe111a, P<Jw. Unędu Bezp1e~zeilstv.-a ~
tyle zlcg.'J zrobił..
ii·„„ powtarzarne wyrazow rne swrndczy I ę
'
starns· 1a wa.
w brew woli l\likolajczyka?
kazaniu mi o<lnośnvch aktów przcr ' t . .
. .
łaiczyka,
oraz posła
·
·
Pub!.
i
innych
wiad
;mości
woJs~n·
· o ozsamosc1.
·
T
k
I
t · d
·
k
a - stw1e1·cza Mierzwa.
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