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Oświadczenie ambasadora włoskiego

Przed międzynaroriuwit

konferencją młodzieży

<1 RZYM, 28.1X7** .Ambasador wtosk.1 w |ko ambasador Włoch. Więzy przyjaźni
Polsce, p. Rille, przed'Wyjazdem do War ji sympatii, łączące Włochy z Polską, są
?»z«Wy złożył następujące oświadczenie 'dobrze znane. Będziemy dążyć do jeszprzedstawicielom prasy włoskiej:
„Je- cze ściślejszego złączenia naszych kra'stem rad, że udaję się do Warszawy, ja- Ijów, które tak ucierpiały w czasie woj--------------- ooo—

ny. Będziemy również starali się rozwi
nąć współpracę w dziedzinie ekonomicz
nej, co przyspieszy odbudowę .naszego
przemysłu. Włochy pragną importować
z Polski 100.000 ton węgla przy pomo
cy włoskich środków transportowych.
Badamy zagadnienie importu z Polski
cementu i żelaza. ^Natychmiast po przyczas wojny i utworzyć wewnątrz impe jeździe do Warszawy rozpocznę repatria
rium zamknięcie strefy szterłinga, obej cję 80.000 jeńców włoskich. Przygotowu
mującej kraje ściśle związane z Angfią jemy wysłanie włoskich pociągów sani
tarnych, by przywieźć do ojczyzny cho
pod względem gospodarczym. Poza tym
rych jeńców. Chciałbym także zachęcić
należałoby wprowadzić jeszcze większe
dziennikarzy włoskich do zapoznania się
oszczędności, niż przed wojną.
warunkami życia w Polsce*',
ooo-

Rokowania finansowe anglo- amerykańskie
LONDYN (Polpress). »Prasa angielska
donosi, że rokowania anglo - amerykań
skie, które odbywały się w Waszyngto
nie w związku ze zniesieniem ustawy
„Land and Leasse Bill** nie natrafiły, na
żadne trudności. Przewodniczący dele
gacji brytyjskiej, lord Keynes, oświad
czył na konferencji prasowej, że W. Bry
tania może osiągnąć swą dawną rów
nowagę gospodarczą i swój dobrobyt bez
pomocy USA. Zaznaczył on jednak, że
taki obrót rzeezy byłby przeciwny ży
LONDYN, (Reuter). Odbyło się histo
czeniom rządu brytyjskiego. W. Bryta ryczne spotkanie gen. Mac Arthura z ce
nia musiatoby utrzymać przez dhiższy sarzem Japonii Hiro-HRo w ambasadzie
czas ograniczenia, wprowadzone pod- amerykańskiej w Tokio. O godzinie 10-on»

z cesarzem Jap on ii

tej -ano według czasu europejskiego,
przed gmach ambasady zajechało 8. wiel
kich limuzyn, wipzącycłi cesarza l jego
świtę, oraz kilku flzłonków rodziny. Hiro - Hito odbył z gen. Mac Arthurem
dłuższą konferencję, na którą nikt, oprócz tłumacza nie został dopuszczony.
W ezasie trwania konferencji straż woj
NOWY JORK, 28.IX. (Polpress). Po o- szpania nie może uczestniczyć w pra skowa znajdowała się w przyległym po
gtószeniu przez agencję"Reutera kores cach międzynarodowych i organizacji, koju. Uzbrojeni żołnierze amerykańscy
pondencji między Churchillem a gen, których celem jest utrwalenie pokoju na
nic dopuszczali nikogo, nawet dzienni
Franco, zastępca sekretarza stanu USA świecae.
karzy, do gmachu ambasady.
opublikował tekst listu wystosowanego
przez zmarłego prezydenta Roosevelta do
gen. Franco. W liście tym prezydent pod
kreślił, że USA nie zapomniało o pomo
cy, jakiej Hiszpania udzieliła faszystow
skim Wiochom, hitlerowskim Niemcom.
Kraków, 28.IX. (Polpress). Bawiący w dzouy. przez dra Fiderkicwicza, byłego
Rooseyelt stwierdził również, że Falan Krakowie minister spraw zagranicznych
więźnia Brzezinek. Szczegółowych in
ga prowadziła politykę, godzącą w inte i&.-Aęstwa luksemburskiego, Józef Bcch,
formacji udzielili gościom członkowie
resy USA, oraz popierała ruch faszystow w towarzystwie posła księstwa luksem
komisji dla badania zbrodni niemiccski w Ameryce. W tym stanic n g a zy Hi- burskiego Reno Blunie, zwiedził słynny
kch: sędzia Sclui i prokurator Spychal
obóz w Oświęcimiu i Brzezinkach oprowa ski. Szczególną uwagę zwrócono nu blo-ooo-

listu R o o se v c lta d o g e n . F ran co

P o d p is a n ie u k ła d u
w sprawie Iransperlii

S p o tk a n ic g e n . Mac A rth u ra

OpuJbł ik o w anie

LONDYN, (Polpress). W październiku
w Londynie odbędzie się międzynarodo
wa konferencja młodzieży, w której
wezmą udział przedstawiciele organizacyj młodzieżowych 63 krajów. Nicdaw
no odbyło się posiedzenie komitetu przy
gotowawczego, na którym wybrano ko
misję programową. Zadaniem tej komi
sji, w skład której, wchodzą przedstawi
ciele Francji, Zw. Radzieckiego, W. Bry
tanii, Stanów Zjed., Norwegii, Meksyku.
Indii i Jugosławii, jest ułożenie tekstu
manifestu do młodzieży całego światn.

ląduweuti

LONDYN, 2K.IX. Dziś po południu w
Iamdynle został podpisany układ, powo
łujący do życia centralną, europejską
organizację transportu lądowego. Zada
niem tej organizacji będzie przydzielenie
taborn państwem Europy. Pierwsze za
branie odbędzie zię w październiku.
Czas trwania organizacji uchwalono ttn
dwa lata. Przygusaeza tlę Jednak, że wej
dzie ona w skład Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Układ podpisało 11 kra
jów prócz Polski, która ma później po
łożyć podpis, gdyż reprezentant Polaki
nie otrzymał jeszcze instrukcji od swego
rządu.
r •

Goście z Luksemburga w obozie oświęcimskim

Uroczystość polska w Brukseli

Z obrad Rady 5-ciu Ministrów

BRUKSELLA, 28.1X. (Polpress). Sto
warzyszenie Przyjaciół Nowej Polski
• zorganizowało uroczystą akademię, któ
LONDYN, 28.IX. (BBC). Dzisiaj, o go
rej dochód przeznaczony byl na budowę dzinie 11.30 zbiera się Rada Ministrów.
szpitali w Warszawie. Na akademia byli Na wczorajszym posiedzeniu omawiano
obecni charge d*affaires Polski, członek sprawę własności prywatnej, skradzionej
raądu belgijskiego, przedstawiciele dy przez Niemców. Według zdania kore
plomatyczni ZSRR, Anglii, Francji, Cze spondentów odbędą się dzisiaj ostatnie
chosłowacji a innych krajów. Przemó narady ministrów.
wienie wygłosił minister .WanderbranLONDYN, 28.IX. (BBC). Gazety Wiel
ten, omawiając stosunki polsko - belgij
skie i składał hołd Polakom, bojowni kiej Brytanii szeroko omawiają odby
ków o wolność -Pański i Belgii. Po prze wającą się obecnie w Londynie konfe
rencję ministrów spraw . zagranicznych.
mówieniu odbył się koncert.
• ? H f l j i f i'- .
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Z KRAJU

ki mieszkalne, tzw. atajenue, zrujnowa
ne krematorium i komory gazowe.
Największe wrażenie wywarły na eudzoziiemcuch niezliczone masy popiołu i
kości ludzkie, oraz porzucone rzeczy, bę
dące własnością więźniów obozu. Poseł
Bliune, juko członek międzynarodowej
komisji badania zbrodni wojennych w
Izmdynie, dołoży wszelkich' staruń, aby
jak najszybciej przybyła na teren obo
zu w Oświęcimiu detegacju międzynaro
dowa i zajęła się stworzeniem mięilzynurodowego mauzoleum na miejscu, gdzie
Niemcy wymordowali ponad 5 milionów
ludzi.

„Daily Telegraph** porównuje obecne
prace nad zachowaniem pokoju do obrad
wersalskich. Przygotowania do podpisa-’
nia traktatu wersalskiego frwały 6 mie
sięcy i w rezultacie okazały się za krót
kie i niewystarczające. Nic więc dziw
nego, że obecne obrady konferencji Ra
dy Ministrów Spraw Zagranicznych po Pierwsze posiedzenie Tyniczasawegti Zgriiniiidz.eniii Doradczego
suwają się w tak wolnym tempie.
„News Chronicie** w artykule wstęp ’ LONDYN, 26.IX. (BBC). Premier wło
nym dyskutuje nad znaczeniem „denio- ski Parri otworzył wczoraj pierwsze po
kracjn**. Demokracja — pisze „News siedzenie Tymczasowego Zgromadzenia
Chronicie** •— jest podstawą wolności. Doradczego. Przewodniczącym zgroma
Wolność daje prawo ’nie tylko chwalić, dzenia został wybrany jednogłośnie lir.
ale też krytykować.
Sforza.
-ooo-

P K P przewiozło w aiorpniu br. 446 646 ray ud«i koks w k raju , w W ałbrzychu n a
repatriantów 1 przesiedleńców."’
Dolnym Śląsku, przez co uniezależniam y
sdę od zagranicy.
K rajow a miefńęrama produkcja. m atorla•
«t
Ww pędnych wynosi obecnie około 10.000
Sztab m arsz. Itokoasowakiego przydzie
i ton ropy naftowej. 10 milionów aześcien- lił 860 krów d la potrzeb pow iatu Mgnic,'nych &azu i io ton gazoUny. P rodukcja
WARSZAWA (Polpress). Rywalizacja
ropy osiągnęła, mimo zniszczenia, około 00
w akcji zbioru świadczeń rzeczowych o*
*
*■*< ?
•( proc, produkcji sprzed roku 1044.
W tych dniach przystano do Nowogar garnln już nic tylko gromady I powia
f ,Z a
»
•
•
du B nowych traktorów, pochodzących z ty, ale również flotę województwa.
Krakow skie Zjednoczenie EPraemyBttf Od transportu UNRRA. Traktory te rozpoczę
Do dnia 20. bm. Województwo rzelewniczego otrzym ało znaczne zamówienie ły pracę w terenie.
.... . szówskle zebrało 13 tysięcy ton zboża,
n a odlewy żeliwne dla fabryki lokomotyw
♦ w *
I eo stanowi około 20 proc, obowiązująw Chorzowie. W yrób tych odlewów wyso
Dzlert 26 w rześnia br. był dniem naj- I ergo wymłnrti świadczeń rzeczowych.
ko gatunkowych w ym aga specjalnego kok- większego nasilenia. produkcji górniczej,
Nasilenie dostaw do magazynu jest
su,, któjj,’ przed w ojną ■sprowadzano do i Wydobyto teg o dnia 1186 ton węgla. Sredtak
wielkie, że magazyny w niektórych
M orawskiej Qstrawy. Obecnie m a- I nia w ydajność robotnika wyniosła 930 kg.

W oj. rzeszow skie na d ru gim m iejscu

Wspełnianiu obowiązków

powiatach są przepełnione.

rzeczowych

Ogół chłopów wojewóilzlwa rzeszow
skiego jest bardzo przychylnie nastawio
ny do obowiązku zduwaula śórladczeń.
Wyznaczoną normy wynoszą od 45 kg.
do 110 kg. z jednego ha. Wymiar len,
jak oświadczają ehlopl, nie jest wysoki.
W obecnej chwili województwo rzeszow
skie wysunęło się na drugie mlejsee w
ńkcji zdawania świadczeń zbożowych.
Pierwsze miejsce — jak wiadomo — zoj- .
mnje województwo śląskie.
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Przemówienie Wojewody lubelskiego ob. Rózgi

Nr

Co piszą inni
Warsaawa ma już Btanowcaa dość dzia
łalności wszelkiego imdzajd spekułontów* ,
szabrowników, łapowników t innych kan- ,

n a za k o ń czen ie obrad W oj. Rady N arodow ej
W

10 MILIONÓW NA ZASIŁKI
przyczyni się do stabilizacji i równowa * DLA RODZIN WOJSKOWYCH
gi między produktami przemysłowymi i przyznano na całe województwo. ,W tej
rolniczymi.
sumie są także zaległości z poprzednich
miesięcy.
SPRAWA MIESZKANIOWA
Przede wszystkim pomieszczenia d li
Na dniach oczekiwać należy demobi
szkół muszą być zwrócone przez woj lizacji starszych roczników, pełniących
sko, szpitale i instytucje. Wszystkie bu służbę w Wojsku Polskim. Z tym zaga
dynki szkolne na terenie całego woje dnieniem łączy się sprawa zatrudnienia
wództwa muszą być zwolnione z prze tych ludzi.
znaczeniem na cele oświatowe.
Poruszam to zagadnienie, aby'spow o
W związku z uchwałą CKRZZ z tere dować sprawdzenie wyliczeń z pienię
nu Lublina będą usunięci szabrownicy dzy na zasiłki dla rodzin wojskowych.
i spekulanci, oraz będzie ograniczona
W Chełmie naprzykład nie -wyliczo
ilość sklepów i restauracji, a uzyskane
no się do tej pory * kwoty paromilśow ten sposób pomieszczenia oddane bę
nowej.
»
dą kolejarzom, robotnikom i Inteligen
PRZEMYSŁ
cji pracującej.
,
Będzie przyznany pewien procent pro
FINANSE SAMORZĄDOWE
dukcji przemysłu lubelskiego na potrze
Ogólna sytuacja finansowa związków by miejscowe. Projektowane jest 20 proc.
samorządowych jest bardzo ciężka. Wpły Mam wrażenie, iż przyczyni się to do
wy podatków są minimalne. Gminy go większego zainteresowania WRN‘u pro
spodarują chaotycznie. Zdarzają się ta dukcją i zapasami surowców naszego
kie wypadki, że wójt hi erze o 30 proc, przemysłu.
większą pensję niż starosta.
Mam na myśli fabrykę obuwia 1 gar
Te sprawy podobnie wyglądają w wie barnię.
lu gminach wiejskich i miejskich.
Następnie wojewoda omówił sprawę
Nie ma żadnego uporządkowania, ża
dnych ksiąg,- co tam było, eo jest, jakie szczepień ochronnych, które są koniecz
były wpływy — tego nikt nie wie i nie ne na skutek wyczerpania organizmów
będzie wiedział. Sytuację tę należy czym ludzkich oraz znacznego ruchu ludności,
prędzej uzdrowić.
Wydatki nie mogą co może spowodować epidemie różnego
być inaczej projektowane, jak tylko na rodzaju chorób.
W dalszym Ciągu ob. Rózga poruszył,
podstawie wpływów. Wydatki muszą
być celowe i zatwierdzone* przez Rady. sprawy: wojewódzkiego wydziału wete
rynaryjnego, świadczeń rzeczowych, sie
Narodowe.
wu 1 opału na zimę,
TRANSPORT
Na zakończenie obrad ob. Piątkowski
-'Zostały uruchomione* samochodowe li
nie komiuiikacyjne. Państwowy Urząd zreferował działalność Rad Narodowych
Samochodowy także przeznacz"! kilka na terenie województwa lubelskiego Po
aut dla ruchu pasażerskiego. Braki ko czym uchwalono wnioski dotyczące szkol
munikacyjne zostały w ten sposób czę nictwa, zmiany toku obrad W. R. N. oraz ohniżki cen i przydziału węgla.
ściowo uzupełnione.
-ooa-

dalszym ciągu obrad Woj. Rady wych, spółdzielczych i prywatnych, co

Narodowej zabrał głos wojewoda lubelski
ob. Rózga, który w przemówieniu swym
omówił ogólną sytuację panującą na te
renie województwa.
Ostatnio przeprowadzone na terenie
starostw lustracje przez nacz< nika adiniiiistracyjno-prawncgo ł samo rządowego
dały obraz prac gmin, starostw i zarzą
dów miejskich.
Wiele gmin nie stoi na wysokości za
dania. Obok ludzi uczciwych jest wielu
urzędników pracujących na szkodę spo
łeczeństwa. Poza tym jest spora ilość lu
dzł młodych, którzy nie byli w stanie
■Obrać dostatecznej wiedzy z zakresu
dziedziny swej pracy. Z adaniem naszym
J m ( prowadzenie dalszego oczyszczania
twowcgo aparatu adminislra^yjneoraz przeszkolenie nowych kadr c e 
lem większego nsprawienła w wykony
waniu zarządzań władz wyższych.
Obecnie nastapiła wyraźna jut stabi
lizacja warunków życia I pracy.
Wyszły z konspiracji grupy A. K. i
B Ch.
W nielicznych południowych powia
tach działają jeszcze bandy ukraińskie
Rulbo wców.
Rady Narodowe Gminne i Powiatowe
■śe spełniają należycie swych zadań jako
czynnika kontroli społecznej. Poczucie
tfhowiązku i autorytet władzy wzrasta
•śród społeczeństwa. Jeśli są niedoma
i gania.
to są one winą ludzi znajdujących
<le i.-s/rzF- do tej pory na niewłaściwych
tlannwiskach.
Pr/J- ocenie stosunków
społecznych
■ah-ży brać pod uwagę nie tytko Źądn‘oia tego, co w Polsce demokratycznej
( »huv! być, lecz także 1 stosunek ludzi
do własnych obowiązków wobec Pań! siwa.

Marszałek Rokossowski przysłał swegu przedstaw iciela, celem rozstrzygania

miejscu nadużyć maruderów Armii
Czerwonej.
,
W ostatnich tygodniach' partie i orgaacje polityczne wykazują zmniejsz®
'■ą aktywność w pracy.
/ Niedawno wyłonioną sprawą są zagaÓttłćBua związane z ewakuacją ludności
i ukraińskiej.
Wojsko Polskie dostało rozkaz pomo
ry przy wyjeździe Tudności ukraińskiej
i /likwidowania band Rulboweów.
P ozoslaje sprawa zlikwidowania band
1 baz ukraińskich. Poza tym obserwuje
my wzrost napadów rabunkowych i
kradzieży szczególnie za.ś .kont Po wyj( ściu pozostałych oddziałów A. K. i B.
; Ch. część elementu będącego w konspi
racji zdemoralizowała się i rabuje.
Obecnie prowadzi się przeszkolenie
Milicji Obywatelskiej.. Niezależnie od wy
szkolenia musirny wzmocnić kadry Mili
cji, pozk tym będą przesunięcia, celem
wystania na przeszkolenie, co usprawni
funkejonowmiie Milicji.
SYTUACJA GOSPODARCZA
LUBELSZCZYZNY •
W chwili obecnej woje w. lubelskie- po
siada- najwyższe eeuy na artykuły żyw
nościow e w całej Pnhtee. W związku z
tym należy podjąć pracę nad obniże
niem tych szalonych cen.
Powołany Urząd do Walki z Lichwą i
Spekulacją nie potrafił przedsięwziąć od
powiednich -środków, któreby ukróciły
t nadużycia spekulantów, żerujących
na
, klasie robotniczej.
A kcja ta nie może być po d jęta przez
{czynniki ad m in istra cji państw ow ej, poI nleważ uzależnia je od zarządzeń, któ( rych w ydunie leży w k o m p eten cji p re 
miera. Natomiast Rady Na-riąjnwe są w
mocy pow ołać kom isje społeczne, prze-

!••••(• ’»-i
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\p o m o g la tę s- - ' n |,m n n m o ^cą surow ych k.ir i tu nie tvlko cen y ar/ty k u łó w żyw nościow ych, lc.cz także i arjty k u ló w przem ysłow ych fab ry k państw o

^ o in o c szw edzka
d la A kadem ii L ek arsk iej w G dańsku
W tych dniacli gościem Akademii L e-| sonetem, nawiązał bliższy kontakt z na
karskiej w Gdańsku był przedstawiciel j szymi uczonymi. Docent Adanis-Ray za
rządu szwedzkiego w Gdańsku, docent brał z sobą do Szwecji dokładnie oprą
dr med. Jack Adams-Ray. Doceni Adanis- cowany materiał dotyczący potrzeb Aka
deniii i na podstawie tego materiału oRay przyjechał do Gdańska w celu zo
mówi z miarodajnymi cayńnikami formę
rientowania: się w potrzebach Akademii
i rozmiaąy pomocy, z jaką rząd szwedz-*1
Lekarskiej, jej zakładów naukowych i u ki . zamierza przyjść Akademii Lekar
rządzeń Akademii, zapoznał się z j-e-j per- skiej w Gdańsku.

darzy, działających na szkodę ppołeczeft- ,
stwa. Do waJkt ■ korupcją występuje W
Warszawie całe społeczeństwu^ pragnąo
położyć wrenacto łaren powojennej przestępcaoócś.
Jak informuje „Głos Luda":
W W arszawie powołano do życia Ko
m isję do zwalczania nadużyć, ś łapow
nictwa przy Miejskiej /ładzie Narodo
we). Kom isja ta, składająca się przede
w szystk im z przedstawicieli organizacji
społecznych i poWyozwych, rozpoczęła
ju ż sw oją pracę, współdziałając Z Mi
licją Obywatelską i Prokuraturą. K il
kanaście spraw o nadużycia i łapówki
skierowano do Prokuratury.
Wiele
sp ra w znajduje się w toku dochodzeń,
prowadzonych przez Komisję. Dotych
czasowa p r a k ty k a p o k a z a ła je d n a k , że
normalny 'tryb postępowania sądowe
go je st W walce z tą plagą niedostatecz
ny. Rozpatryw anie teg o rodzaju s p r a w
wyłącznie przez sądy okręgowe na podr
staw ie wniosku prokuratora w pływ a
na opóźnienie wym iaru sprawiedliwo
ści. Robotnicy i pracownicy coraz czę
ściej żądają wprowadzenia sądów in
dowych i doraźnego trybu postępowa
nia dla łapowników, szabrowników i
pasożytów wszelkiego rodzaju.
Tak postępuje Warszawa; łńeramy z niej
przykład 1 zaprowadźmy porządek na naszym lubelskim pódwórku.
Z polecenia ministra sprawiedliwości
wszczęte zostało dochodzenie przeciwko
biskupowi gdańskiemu i chełmłńśkiemu
Karolowi Splettowi, który w okresie wojny
podkreślał niejednokrotnie swój wrogi sto
sunek do Polski 1 narodu połąkłego.
„Rzeczpospolita" przytacza treść lirtu
pastorskiego, wydanego przez wspomnia
nego biskupa bezpośrednio po zajęciu
Gdańskh przez wojska niemieckie:

Drodzy ‘D iecczjanie!
Przejęci byliśmy bólem,

gdy

nasz

piękny, niemiecki Gdańsk przed~Hwudziestu laty, mimo zdecydowanego
sprzeciwu, oddzielony został od sw ej
ojczyzny. D zisiaj cieszym y się i z głębi
serca Bogu dziękujem y, że życzenie
w szystkich gdańszczan, aby móc po
wrócić do niemieckiej wspólnoty naro
dowej, zostało spełnione. N ie m ożem y
w ystarczająco podziękować za to, ż e
w skutek dzielności i radosnej ofiarności
naszych synów i braci, nasza ojczyzna
ocalona została od zniszczenia i zdewa
stow ania p rze z wroga.
W tej historycznej i dla naszych lo
sów tak w ażnej godzinie, nie zapomnijm y podziękować Bogu WszeMzmogącen u i prosić Go o błogosławieństwo na
przyszłość dla Puhrera, Narodu i Oj
czyzny.
Karol Maria
Biskup Gdańska
Oliwą, 4 września 1639 r.

Wszyscy do szeregów Spółdzielczych
wy i zabrać się do energicznej pracy nad od notę, przez tworzenie nowych l rozwijanie
budową iłowej demokratycznej Polaki. Od- [się istniejących spółdzielni.
Ruch spółdzielczy jest walką o nasze
budowa naszego życia gospodarczego, na
szych wanmtatów pracy musi być wyko formy gospodarki narodowej, opartej na
nana mięśniami chłopa 1 robotnika i móa- spcawiedHwoścl społecznej — Jest waiką o
giem'Inteligenta.
wolność gospodaresą, a prasa to I politycaW dziele odbudowy demokratycznej Pal- ną.
sld, Związek Samopomocy Chłopskiej ma
Spółdzielczość to MpołocznJenłe człowie
do spełnienia wielkie zadanie, tj. odrodze ka, dla którego dobro publiczny będato
nia wsi polskiej w dziedzinie gospoda*'-, najwyższym prawem, będzie Jego dobrem
czej i politycznej. Chłop musi wiedzieć, że indywidualnym.
ziemia jest jego i pozostanie na zawsze je 
Obecnie utopia spółdzielcza stała się rze
go.
czywistością i dziś już każdy obywatel
Urzeczywistnienie tego postutatn jest
wie. Jakie korzyści deje mu Spółdzielczość.
możliwe tylko przez silną i zwartą spółPowojenne ciężkie warunki bytowania
zmuszają nas do szukania nowych torów*
które by nas doprowadziły do oelu, tj. po
, + p
lepszenia bytu. Dziś m asy chłopskie i ro
botnicze weszły na drogę — ocalenia się
w Związki Zawodowe 1 ekonomiczne, by
tym łatwiej i skuteczniej zapewnić sobie,
i państwu polskiemu dobrobyt. L*izaki to
samoluby — którzy kosztem naiwnych
w sp ó łp r a c o w n ic z k a S p ó łd z ie ln i W y d a w n ic z e j
spółtowarzyazy chcieliby zamiast pracą,
„CZWTftTJTCK* D cSetjatiiry w L u b lin ie
różnymi kombinacjami zapewnić sobie Bez
rnnH-tii so d n i * 2)1 w we*j»łj» l< it t r. o p a tr z o n a .ńw S a k w r p ie n fa in l
troski byt. Droga do dobrobytu prowadzi
p rzeży w a zy l a i 16. W Z m a r łe j tr a c im y w ie r n ą A s u m ie n n ą p r a przez
silne organizacje spółdzielcze 1 za 
• e w w le ę wraa d e b r ą K o le ż a n k ę
wodowe.

Dnia 30 września obchodzić będziemy w
całej Potece „Dzień Spółdzielczy". W tym
roku święto to spółdzielcze będzie miało
niezwykle uroczysty charakter — będzie
manifestacją Wolności. Przeszło pięć lat
gnębił- nos odwieczny wróg, n-teacząc nasz
dobytek ekonomiczny,' kulturalny i poli
tyczny. Po prawdę 6-ch i' latach znów je 
steśm y wolni.
Spustoszenia jakie widzimy na każdym
kroku w całej Polsce są tak wielkie i po
tworne, że wydaje się, że Me będziemy
w stanie odrobić tego przez wiele la*. Lecz
stan ten nie może nas przerażać, przeciw
nie, powinniśmy i musłmy zakasać ręksw

SO BO LEW SK A
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■ łp r e k e ja t w s p ó łp r a e o w n ie y
Wr«ł- „CZYTELNIK"

A więc w szyscy do szeregów spółdziel
czych jednością silni — „my nows życie
[^jtworzym sami t nowy zaprowodzim ład".

G A Z E i A I. b h f. I. S K A •
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Dar Pomorza

W Grecji Istnieje, a przynajmniej ist morza" i o naszą błękitną młodzież, któ

( niał przed wojną, zwyczaj, że chłopi z ra znajdowała się w pamiętnym kosz
jakiejś gminy fundowali sobie własny
statek, marynarnc z danej gminy stano
wili Jego załogę i — hajda w S .'iatl Han
dlowali, wozili ładunki, zarabiali ładne
pieniądze, a potęgi wracali do swojej
greckiej Psiej Wólki, czy Kaczego Doł
ku, która też pięknie na tej imprezie
zarabiała. W Polsce o czymś podobnym
jeszcze się dotąd nikomu nie śniło, ale
ąię przyśnił powinno; skore stajemjr się
państwem morskim, nie tylko na wy
brzeżu interesować się musimjr sprawa
mi morskimi i doceniać gospodarcze war
tości i olbrzymie źródła bogactwa, które
morze daje. Rzecz ciekawa, że wśęfcseość
marynarzy polskich nie pochodzi bynaj
mniej z wybrzeża, lecz właśnie z woje
wództw centralnych'.
Pierwszym w Polsce statkiem, który
można by nazwać „zbiorowym**, jest
zwany i tak bardzo kochany w całej na
szej ojcyyżnie „Dar Pomorza**. Jak po
wszechnie wiadomo statek ten został zakupiony ze składek ludności Pomorza,
jak sama nazwa Jego wskazuje, i ofia
rowany Państwu jako dar dla młodzieży
morskiej, która w służbie idei morskiej
szkoląc się w Państw, Szkole Morskiej
na „Darze Pomorza" właśnie odbywahtak mniejsze podróże ćwiczebne, la’dorocsną wielką podróż naokoło św»-'
Pierwszy rejs „Daru Pomorza** do Polski
gdzie miał objąć shiżhę pod polską ba.i
de'rą (zbudowany był .lako szkolny sta
tek niemiecki, a w czasie W iełkiej W oj
ny służyć 'miał jako statek korsarski do
topienia alianckich okrętów w związku z
blokadą), o mało nie skończyła się tra
gicznie, gdyż statek ulegi katastrofie.
Wówczas na całym Pomorzu zaniepoko
jenie i trwoga objęły dosłownie całe spo
łeczeństwo. Tłumy ludzi gromadziły się
.przed redakcjami pism (w r. 1929 rad{o
jeszcze nie instalowało głośników na nlieąch) i z bijącym sercem odczytywało de
pesze o akcji ratowniczej, która szezęśliwie” się powiodła. Liczne wycieczki lu
dności Pomorza zwiedzały będąc w Gifyrtl „swójB statek i we wzruszający spo
sób dawały wyraz swemu przywiązaniu
i poczuciu swej roli właścicieli i gospo
darzy statku. „Dar Pomorza** jest tak
piękny, że trudno go nie pokochać. Cały
romantyzm morza zdaje się być zaklęty
w jego żaglach, rozpiętych' Jak skrzydła
nad śnieżnymi burtami, a smukła eudna
jego sylweta jak wizja 1 marzenie jawł
się zachwyconym, oczarowanym oczom
na szmaragdowych falach Bałtyku.
Toteż, gdy wojna wybuchła, trwoga »'
gromna ogarnęła nas w Gdyni » „Dar Po

marnym wrześniu 1930 w podróży szkol
nej po Bałtyku. Zawiadomiony przez ra
dio o zbójeckim napadzie Niemców bez
wypowiedzenia wojny, „Dar Pomarta1*
schronił się w Sztokholmie i tam do tej
pory pozostawał. Uczniowie wraz z ofi
cerami odjechali do Anglii, gdzie nadal
pozostali w służbie polskiej bandery, Uo
hatersko walcząc z Niemcami na innych
jednostkach morskich, na statku t a i zo
stała 7 marynarzy załogi by nad nim czu
wać. Konserwacja statku w okresie fi-letniej wojny była b. kłopotliwa, gdyż i w
Szwecji brakło wielu koniecznych artykułów. I tak na cały rok „Dar Pomorza*'
otrzymał zaledwie półtora litra pokostu,
g f t j normalnie zużywał całą beczkę. Pie
czołowicie zdjęto żagle i części takielunku, zabezpieczono je, olinowanie złożo
no w zakrytych pomieszczeniach. Przez
cały rok 1940 „Dar Pomorza** służył in
ko mieszkanie dla załóg polskich łodzi
podwodnych „Sęp", „Ryś** i „Żbik", któ
re się schroniły rówdleż w Sztokholmie,
a w roku 1944 odbywały się na „Darzekursy żeglarskie dła Polaków-uchodżców, którzy chcieli zastać marynarzami.
Władze szwedzkie odnosiły się bardzo iy
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Osadnictwo na wybrzeżu

Na terenie woj. gdańskiego osicdtls
ło się w Ćżasie uh 6 miesięcy 118.000
sub, z tego w samym Gdańsku 52.090. WIJ
czliwie i za cały czas przymusowego po miastach województwa można zasiedli*.
stoju nie poU jcul- oo „Daiu Pomorza" jeszcze 19.000 rodzin
(w Gdańsktf -< [
żadnych opłat portowych.
4.000 rodzin, w Elblągu *-» 5.000, w Mai* ,
Obecnie „Dar Pomorza" ma powrócić borgu - 1.800). W powiatach pozostałfl j
ito Gdyni po, dokonaniu oględzin pod jeszcze do obsadzenia 406.000 ha uźytwodnej części kadłuba i przeprowadza ków rolnych po 15 ha na rodzinę. Niem
niu ewentualnego remontu. Na pokładzie ców jest jeszcze niestety b. dużo: w sa
statku gościł ostatnio poseł nasz w Sz‘ok mym Gdańsku pozostaje wciąż 110.000
hobnie ob. Ostrowski w ran ą członkami
Niemców, a w powiatach •—• 310.000.
poselstwa,
entuzjastycznie
powita os
Przeciętnie wyjeżdża do Rzeszy miesięczprzez dzidzi veł» strażników z- załogi. Pu
uie 20.000 Niemców. W sierpniu PUR
wrót „Daru Pomorza" będzie w ó n m *
, ,
1 Radośniejszych wydarzeń .Ra portu .w * * * ^ ® " * ! placówki terenowe w pou. .cierzystegu — Gdyni. Oczekujemy go [wiatach sz.tnmskink, malborskim, elbląsz
z najżywszą tęsknotą.
I kim; kwidzyńskm, lęborskim, bytówZollu iżelska-Mrozowieku
skizn, miastkowskim 1 in. (zm)

S ta tk i

NRRA p ły n ą d o P o ls k i

Do Gdański- y
,:i „Uremar- . drwi*
z kolei statek UNRRA (pierwszym był
„Nislunaha"), po uęiążtiwej 27-dbu»w»j
\ ^ weg° JorR,il
n abr,eiu
chłodni udekorowanym flagauu polskimi
i amerykańskimi,
amerykańskimi, odbyło
odbyło się
sic uroezyste
uroczyste
powitanie. Statek przywiózł. 5.255 ton
ładunku. w tym 1.450 ton żywności, prze
szłę 1.000 ton mydła, nową i używaną
odzież, zelówki gumewe, 310 platform
kolejowych, karbid i. inne towary. Paro-

-unu-

Z NASZEGt WYBRZEŻA
ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU ZA
WODOWEGO MARYNARZY I PRACO
WNIKÓW PORTOWYCH. R. V. wzywa
żony i rodziny marynarzy Marynarki
Handlowej, przebywających poza krajem
o rejestrowanie się w oddziałach Związ
ku w miejscu zamieszkania, (znil
W PORCIE WO.IENNYY NA OKSY
WIU naprawiono ostatnio stację prze
twornic do ładowania akumulatorów w
,
,
.
,
. s u okrętach podwodnych Jest to .je d e n .
podstawowych warunków zawijania do

k tó re j o fic e r-.w it. > •ń ific .ro w ie i 3,ar,ti

wiec „Grippeu" wyładowuje w Gdyni
450 ton żywności załadowanej przez
UNRRA w Szwecji.
W dniu 19 bm. przybył do Gdyni
, .
....
P’c* * s«r angielski
”»»*
nard** również z ładunkiem okuło 4.509
łon. załadowanych przez UNRRA w Ka
nudzie.
Dalszymi statkami UNRRA oczekiwa
nymi w najbliższych dniach w Gdańsku,
i w Gdyni, są: JSto-1 Murincr", który A
bm. opuścił*''Nowy Jork z ładunkiem ckok» 5.900 ton żywności, lekarstw, obu
wia i piat furii kolejowych, „Empire
Grejp* wiozący z. M.mtreah
przeszło
1,090 ton wagonów kolejowych, 2.99h
ton śledzi sołonycli i inne towary, „Vłe
gjiiia**, która przywiezie nam z Nowego
i j (łI.kll 433 klacze, 310 jałówek i 11 br

narze Floty Wojennej ury kali prawo
osiedlania się w pasie nadmorskim na
warunkach osadnictwa wojskowego W
dniu 20 bm. rozpoczyna się przydział
obiektów tak osud rybackich i rolnych,
jak j przedsiębiorstw miejskich, izm)
ków, oraz „Fart Spokane- i „Ocean W<»
LIST Z KANADY wędrował 0 lat i po luntcr“ z Tilbusy z ładunkiem wagonów
w rócił do Gdyni, skąd był wvsłiuiv 12.3 kołcjowycli. Województwo gdańskie odotychczas z przydziałów
1939 r. przez Tns’vtut Bałtycki do współ- trzymało
pracowBifca sw^ () „ er,)(.rta C1„rc,t ,v
UNRRA 85 ton tłuszczu, 110 ton fasoli,
Ontario. Poczta kanadyjska przez 8 lat l 30 1<M, aiouiuy,. 204 tmi cukru, 176 ton
portu okrętów podwodnych. (zml
— | grochu, 1# ton masła i 19.090 par obu
»zy go* GL. INSPEKTPODAT OSADNICTWA szukała adresata, a nie znalazłszy
sumiennie ? de
Fst z po ■
' izm) r . , .
wia. nn
WOJSKOWE<*> wydał decyzję- ■*«’•*»

W Jeleniej Górze mało fachowców Polaków
Miasto Jelenia Góra (*iąsk Dolny)?,
położone wśród górzystej okolicy, jest
miejscowością kuracyjną. Samo miasto,
nie zniszczone prze* zawieruchę wojen
ną, nęci bogactwem pięknych gmachów i
znaczną liczbą parków i andrzewionyeh
skwerków.
Centrum miasta ,«amłe»akują sami Po-

lacy, tworząc zwarty blok polskości. S ły -)
ehać mowę polską; napisy na szyldach
sklepów, xaktadów gastronomicznych, ho
trtowych i Innych są w języku polskim.
W mieście czynny jest już teatr, szko
ły polskie, oraz wszystkie urzędy, nie
zbędne do administracji.
Peryferie miasta zaintczAują jeszcze
Niemcy, nadzwyczaj potulni i ugrzccmie
ni. Nosaą na. lewym ramieniu białą opaakę. Ich miejsca powinni zająć Pola
.•
ate pożegnanie. Fabryka we Wrocławiu cy, których jest ta mało.
może zatrudnić 8900 pracowników. Każ
Na terenie miasta ważnym ośrodkiem
dego tygodnia «m odjeżdżać grapa, zło przemysłowym są Państwowe Zakłady
Mleczarskie, które posiadają najbardziej
żona ze 129 osób'..
’*
”•
nowoczesne urządzenia, dzięki czemu
«
W. «
Huty szkła w Wałbrzychu przeznacza mleczarnia posiada możliwości przerób
ją całą swoją produkcję szkła okienne ki 89 tysięcy Ilirów mleka dziennie. W
go (wynoszącą 3099 m. kw. miesięcznic) chwili obecnej ze względów technicznych
dla Wrocławia, gdzie większość domów możliwości te ograniczają się do dzień
ncj przeróbki 2.7000 l. mleka. Ta prOduk
zamieszkałych nie posiada szyb.
cja
zaspokaja potrzeby ludności polskiej
1 U W A
w
Odrę płynie » Glludo pierwszy tran*- powiatu, otrzymującej codziennie świe
port węgla, przeznaczony dla Wrocła-- że produkty.

---ooa —•
KRONIKA yfEM ZACH0PN1CH

Nad Odrą, w okolicy wsi Siekierki
powstaje cmentars żołnierski, Spoczną
tam prochy żołnierzy jmlskich’ 1 radziec
kich, które rozrzucone są wzdłuż całego
szlaku bojów o wolność. Na cmentarzu
•ewdziane jest wzniesienie .pomnika
( ku rzci Nieznanego Żołnierza. Na bramie
1 nowego cmentarza widnieje tablica z na
pisem: „Strzedz będziemy swobód demo
kratycznych, za które wyście oddali ży
cie, towarzysze broni**.
♦ *
,
Osadnicy r, m iejscowości. Kamieniec
(Śląsk Opolski), wysłali Rśt do wojewody wia. Transport ten wynosi 900 ton*
śląskiego, dziękując za odzyskane ziemie
tę - A . *
i przyrzekając rzetelnie i z całym odda
Na Odrze rusza żegluga* .O d Gliwic
niem pracować dla dobra tych ziem 1
przez
Wrocław płyną barki < węglem do
całego kraju.
Kisłrzynia, kierując Irię prze* Wartę I
♦ *
*
Z Warszawy odjechała pierwsza ekipa Noteć ł kanał bydgoski do Wisły. Na
••eh jest jednokierunkowy. Są
) wykwalifikowanych' pracowników, ii'1-■ starania, aby uruchomić trans1 jąc się do Wrocławia, do Pań.
Fabryki Budowy Wagonów. Na dworcu [ norl
czny na całej trasie Odry od
Warszawą « Główną odbyłó si$ uroczy- 1.Wrocławia aż do Szczecina.

Wkrótce zostanie uruchomiona Pań
stwowa Fabryka Odlewów Żelaznych w
Berhelsdorfie (brak polskiej nazwy), któ
ra , dotychczas stała z. powodu %raku sil
fachowych. Obecnie sprowadzono grupę
robotników a Krakowa. Każdy z nich
otrzyma domek 1 działkę rolną.
Jelenia Góra ma K. dobre warunki
dla osadnictwa i przyjmię chętnie jesz
cze .wielu Polaków! i
< ' ‘1 r ■

Fabryka lotnicza „Askania** zatrudni
wielu Polaków, gdyż z konieczności pra
cują w niej Niemcy.
Również przędzalnia wełny „czesnnknwej**, uruchomiona 20 sierpnia, woła o
fachowców. Na ogólną liczbę wrzecion
7.452
czynnych jest 1.190. A zapara
wełny posiada fabryka na 19 tygodni.
Połacy-fachowey, którzy tutaj w cen
trala Polski narzekają na brak pracy i
ciężkie warunki życia, mają możność i
powinni wykorzystać dogodne warunki
osadnictwa nu Zachodzie.

Supcrłoslat dla Polski
Superfosfat, tak drogocenny dlu roi
nictwa, płynie już do Polski w pokaź
nych stosunkowo ilościach. W Ameryc*
załadowano już 20.999 ton, a dalszych
5.900 ton ma przybyć z Murokka. Daw
niej supęrfosfał przyeKodzlł drogą '>«
Gdańsk, gdzie go składowano w ^ielkich
magazynach na nabrzeżu Westerplatte.
Ponieważ zostały one zniszczone podczas
działań wojennych, wyładunek odbywać
się będzie w porcie gdyńskim, gdzie uruchniuitt się w tej chwili ąmtrzehny 1»
lego celu sprzęt. Przygotowano już sp»'
cjahie chwytaki 3-tonowe, zwierające >ię
bardzo mocno, aby nie uronić sypżtiegu
ładunku, (zm)
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KULTURA I SZTUKA

Nr 4

Obrady Wojewódzkiej Rady Kultury i Sztuki
Pm raz pierwszy odbyły się w ramach
Wojewódzkiej Rady Narodowej obrady
Woj. Wjfriziałir Kultury i Sztuki. Po zagajm in obrad przez naczelnika Józefa
NikąC na Kłosowskiego, na przewodni
czą .; ,<> zaproszony został dyr. Janusz
Sw i-iy , na sekretarza p. Marla Beehczj
Rudnicka.
Nu wstępie nacz. Kłosowski omówił
ilotyche*ąsową_ działahiość
Wydziału
Kultury i Sztuki na wszystkich odcin
kach pracy. Po c/^ui zabierali kolejno
głos wybitni przedstawiciele poszczegól
nych dziedziii sztuki, którzy swą czyn
ili) .współpracą przyczynili.sję do rozbu-,
dowy kultury na terenie woj. lubelskie-'
go.'
'.
'
Sprawy ińfizycziie omówił znany kumpoz;-*>r Tadeusz Szeligowakt, dyrektor
Szkoły Muzyezhej w Lublinie. Poruszył
on przede wszystkim sprany 'szkolni
ctwa. Lublin posiada'Średni?) Szkbłę Mu’ vcz.n:) orAz -w ‘stadium organizacji znajtiujpcą Się Szkołę Wyższą. Dyrfcktór Sze-'
'•"owski przedstawił piaństwot-zbnia po-|
za tym niezawodowych Szkół Umuzy
kalnienia dwóch stopni o normalnym
ogólno - kształcącym prograibib' ( dla
dzieci od lat 7 do 14 i od 14 bez ogra
niczenia. Tak pojęta sieć szkół objęłaby
wszelkie możliwe kategorie uczniów od
tych, którzy ze Szkoły Umuzykalnienia
przejdą do Szkoły Specjalnej zawodo
wej aż do tych, którzy —- nie znalazłszy
w sobie specjalnych uzdolnień — nie
poświęcą się zawodowo muzyce, stworzą
natomiast kadry kon.wimrntów muzyki;
sianą się tym kulturalnym, muzycznie
wykształconym elementem, który zapeł
ni sale koncertowe.
Poruszywszy odłogiem leżącą sprawę
muzyki ludowej i zaniedbane zagadnie
nie zb ija n ia pieśni i motywów ludo
wych, dyr. Szeligowski p/zeszedł do o-

mówienia działalności zorganizowanego
przez Związek Zawodowy Muzyków Lu
belskiego Biura Koncertowego. Zada
niem jego jesl urządzanie w terenie kon
certów objazdowych, których program
jest opracowany już do końca roku. Biu-.
ro Koncertowe posiada kartotekę każ
dego miasta Lubelszczyzny, w której uwiddrznione są warunki i możliwości
miejscowe, jak posiadane instrumenty,
które, niestety, są bardzo zniszczone:
większość miast nie posiada wcale fartepianu, nadającego się na koncerty, co
jest wielką troską Biura.
Naczelnik Widmuński z magistrackiego
Wydziału Kultury i Sztuki, prącującego
równolegle z Wydziałem Wojewódzkim
na terenie m. Lublina, jako artysta - ma
larz przedstawia smutny stan sztuk pla
stycznych w Polsce.
Sale wystawowe
świecą pustką, znajomość malarstwa u
przeeięłide inteligentnego obywatela —
prawie żadna! Rząd jest jedynym nabyw
cą rzeźb i obrazów — propagując este
tyczne wnętrza . szkolne, tablice ' i obra
zy —- jako podstawę kształcenia poczhcia piękna wzrokowego. Omówił rów
nież projekt różnych typów szkół pla
stycznych.
' W dyskusji dr Araszkicwiez wzywa do
nawiązania tradycji w pracy kultural
nej, przypominając Lubelski Związek
Pracy Kulturalnej, który w okresie
przed wojennym wśród szeregu osiągnięć
na tym polu, stworzył gmach przy ul.
Narutowicza, pomyślany jako Dom Kul
tury, mieszczący Muzeum Lubelskie^ Pu
bliczną Bibliotekę i inne placówki kul
turalny miasta.
Repertuar teatralny —' jak stwierdza
Karol Borowski — reżyser Teatru Miej
skiego — ulega obecnie radykalnej zmia
nie. Prace dotychczasowe e—■ ło były
wprawki techniczne po długotrwałej

wojennej przerwie, przygotowanie tło
wielkich zadań, jakie Dyrekcja widzi
przed sobą. Teatr Miejski, najlepszy obeenic w Polsce, zamierzn już w jesieni
rb. przystąpić do ich realizacji, dając
w swym repertuarze szereg widowisk o
zabarwieniu społecznym, szereg sztuk
klasycznych i ewentualnie nowe sztuki,
które prawdopodobnie się ukażą. By
Teatr mógł promieniować na całe woje
wództwo, musi on dawać przedstawienia
chociaż w 60 procentach poza Lublinem.
Pierwszy objazd został uskuteczniony
już w lecic br., następne są przewidzia
ne.
Prace swe Dyrekcja nie ograniczy do
widowisk teatralnych, w projekcie są
wieczory recytatorskie poszczególnych
artystów lub zbiorowe, zarówno w Lu
blinie, jak i na prowincji.
Inicjatywą Zygmunta Chmielewskiego,
jednego z czołowych aktorów Teatru
Lubelskiego jest stworzenie z Lubel
skiej Szkoły Dramatycznej bazy przysz
łego objasdowego teatru Ziemi Lubel
skiej.
#
Literatka Maria Beehezye - Rudnicka,
mówiąc o roli pisarza w odrodzonej Oj
czyźnie. sformułowała zebranym prokla
mowany na pierwszym Zjeździć. Związ
ków Zawodowych Literatów Polskich
cel hasła: „Sztuka dla mas“. Z jednej
strony jest nim podwyższenie kultury
narodu, z drugiej — uzyskanie nowego
rynku zbytu i wytwórczości.
W myśl deklaracji dziejowej Zjazdu
hasłami jego są: rozszerzyć zasięg dzia
łania; nie obniżając poziomu estetyczne
go podnieść poziom etyczny literatury;
wyrugować niezrozumialstwo j eiitaryzm
sztuki; tworzyć odrębne zespoły literac
kie, kluby literackie, oddziały prowin
cjonalne".
Lublin literacki zakreślił już sobie od

kształtować cale polskie życie zbiorowe
na obraz, i podobieństwo polskiego chłopa
W dokonanym pod koniec XIX w? odna
wianiu polskiego języka literackiego jmlę ożywczego zastrzyku odgrywa umiło
wana przez Witkiewicza gwara podha
Literaturą warstwy uprzywilejowanej rzną i w skład literackiego świata wcho lańska. Kazimierz Tetmajer (Na skalnym
była przez długie wieki literatura nasza dzą wiejskie zabawy, wiejskie wesela.
Podhalu) wznosi ją na wyżynę artyz
na równi z piśmiennictwem wielu innych
Świadomy zwrot do ludu przynosi wiek mu, a ton jej słychać wyraźnie w rzeko
' narodów europejskich.
>IX. Miody roniuntyzm polski zdobywa mym języku piętnastowiecznvm „Krzy
W wiekach średuicb manuskrypty się nie tylko na protest „Dziadów" cz. żaków" Sienkiewicza.
^sporządza i czyta duchowieństwo; dopie II przeciw uciskowi ludu, ale na brutal
ifv tematyce drugiej połowy XIX w.
ro ir drugiej połowie XV wieku wystę ne akcenty buntowniczego proletariatu lud gra coraz większą rolę. „Placówka"
puje magnat juko pierwszy pisarz świec w poemacie ubogiego szlachcica o chłop Prusa, powieści chłopskie Orzeszkowej,
ki. Z początkiem w. XVI mieszczanie skiej fizjonomii, Goszczyńskiego.
Konopnickiej nowele — oto znamienne
stają się pionierami książki polskiej.
Gdy jednak poprzednik romantyzmu, twory realizmu, wypierającego dawną
Szybko jednak bierze literaturę w swoje Kazimierz Brodziński, przedstawił rdzen konwencjonalną ludowość. Wkrótce oręce szlachta. Ze średniej szlachty re ny lud polski i napisał sielankę krakow bok chłopa staje inny jeszcze reprezen
krutują się odtąd'pisarze nas'; od czasu ską „Wiesława", ludowość romantyczna tant tego świata, co uważany był przez
de czasu zajmują się literaturą także ma wyraźną barwę ukraińską lub biało niektórych za niziny społeczne: rolsotńik.
mignaci; wyjątkowo tylko wybija się na ruską. Niedarmo entuzjasta największy Przez usta Andrzeja Niemojewskiego
czoło mieszczanin: Szymonowie, Zimoro- kultury Iu3owej, Zorian- Dołęga - Choda przemawia i wieś mazowiecka, i Zagłę
w!cze, Staszic.
kowski, był twórcą etnografii — ukraiń bie węglowe; pracę górników w kopal
Ziemiańską jest literatura nasza od skiej. Dopiero młodsza generacja roman niach ukazuje powieść Gruszeckiego pt.:
llaja do Krasickiego. Nie znaczy lo jed tyków uderza w tony ludowe bezwzględ „Krety".'
nak, by zamknięta- ona była stale w grą- nie polskie, „Cyganeria warszawska" in 
Co zaś najważniejsze, zaczyna się wy
jwcach klasowych. Przecież pierwsze u teresuje się Mazowszem — i jako „lirnik raźnie pod koniec XIX w. przewarstwieras arcydzieło realizmu poetyckiego, mazowiecki" podbija serga całej Polski nic społeczne twórców literatury. . Po
fodne czołowego stanowiska w całej ów Teofil Lenartowicz, a jego „Bitwif racła- przednio pisarze nasi, nie wyjmując go
czesnej poezji europejskiej, to ,,Żeńa“ utrwala w świadomości ogółu rących szermierzy demokracji, pocho
tiy“ rSzy mono wica, obraz pracy chłop- I n il o kosynierach’. Cyprian Norwid zaś dzili poza drobnymi wyjątkami, ze
nkiej, krzywdy chłopskiej i tryska formułuje progrąin przeniknięcia całego szlachty. Teraz wysuwają się łia czoło
jącej
poezją
chłopskiej
żywotno- życia, zbiorowego sztuką na sodową, wy-, ludzie, nieszlacheckicgo
pochodzenia:
,/)cI. Przeciwstawia się spokojnemu, wy kwitującą z podtoża ludowego. '
Wyspiański, Przybyszewski, Kasprowicz,
godnemu żtyciu szlacheckiemu na prze
O czym marzył Norwid, to p o jego Staff, Berent, Reymont, Orkan. Demo
łomie XVI i XVJI wieku • tzw. „literatu- śmierci częściowo realizował nie* znają kratyzacja ta znamionuje >v dalszym
ta sowizdrzalska" o rysach’ realistycz cy zupełnie idei Norwida StanjsłaW W it ciągu piśmiennictwo wieku XX.
nych, o postawie proletariackiej, o pięf- kiewicz. Zainicjowany przez niego stvl I* Potężniejącemu
ruchowi ludowemu
hie tworu zdeklasowanych. Interesuje zakopiański był pierwszą próbą, by pie odpowiada znaczenie utworów utrwalaSio ludem rviek oświecenia i zdobywa sio skiemu życiu artystycznemu dać nu1 •> lac.ych rysy włościaństwa z coraz wtek(na' potężny protest przeciw krzywd’vczną stylizację ludową. A' gdv sw a' -zvm bogąclwćm, z*coFaz b r w -J e d społecznej w pum ach'Staszicą. .1--i-o- '"biłalność nionierską rozwijał Wifkłe- srą nrawdą. „Chłopi" R en* mta ’ f"
cześnie moda sentymentalna uznaje lud, wiez, w WarszayiC młoda gener--ia.
■iwdziwcm eposem zamożne-m eh ’- '- .
ezęsto konwencjonalny, za warstwę poety skupiona
dokoł* „Głosu", ■ pragnęła ■IWa; rzecznikiem biedoty wiejskiej sta

Wnikanie życia i twórczości ludu
w lit e r a t u r ę n a s z ą

dawna program idący p o .te j linii i od
roku przeszło rozpoczął realizację. W,
ramach działalności Klubu Literackiego,(
którego bogaty dorobek • przypomina •
mówczyni. Obecnie przed zespoleni lite
ratów - społeczników stoi nowe zada- .
nie: pobudzanie twórczości literackiej w'
sferach robotniczych i chłopskich, którą I
to inicjatywę podjęła Redukcja „Zdro-ś
jn“.
•
•
Przedstawiciel Polskiego Radia T.
Mrongowjus mówi o staraniach Lubel
skiej Rozgłośni o uzyskanie własnej ra
diostacji nadawczej, gdyż siłą rzcęzy
j,
wraz z powiększaniem się ilości aparatów
odbiorczych zmniejsza się ilość ąbonen
łów lubelskiego węzła.
(|p
Przystąpiono z kolei do wyboru Pre
zydium Wojewódzkiej Rady Kultury i
Sztuki, do której jednogłośnie powołani
zostali, ob. ob. J. Świeży, Z. ChmlclewA
skl, A. WieJhorski I J. Kleiner, po czym
uchwalono wnioski. Jeden — dotyczą- >
cy przydzielenia gmachu dla Domu Ar
tystów, który by mieścił mieszkania pry
watne, pracownie, pokoje gościnne, klu
by itp. ■— uzasadnione przez naczelnika
Widmańskiegó,. oraz drugi — o przy
spieszenie otwarcia Muzeum Ziemi Lu
belskiej, afty ocalić zbiory i udostępnić,
je dla publiczności.
Z. B.

LEON PASTERNAK

Piosenki Ż o łn ie rs k ie
W y d a n ie d r u g ie
Ł ó d ź 1945
Skład Główny: Spółdzielnia Wydawnicza

„CZYTELNIK”
Do nabycia we wszystkich księgarniach

je się Orkan. Po odzyskaniu państwowo
ść* nadal rozszerzają się perspektywy,
społeczne. Wnika w literaturę coraz ob- .
ficicj życie rob&tniczW. Zachowuje stano
wisko czołowe górnik, pociągający, tym
bardziej, gdy jest górnikiem śląskim.
Zdobywa sobie wyraz walka proletaria
tu o stanowisko uależne. Realistycznie
ukazany zostaje i proletariat wiejski ło
wi „Ludzie stamtąd", jak brzmi okre
ślenie Marii Dąbrowskiej), i proletariat
miejski. Przejawem dążenia, by szcze
gólną uwagę skierować na zróżnicowa
nie szarej masy, była grupa pisarska
przybierająca
nazwę*' „Przedmieście".
Dochodzi wreszcie do głosu własnego w
piśmiennictwie autentyczny chłop i au
tentyczny robotnik.
W odradzającej się Połsce dzisiejszej
prąd realizmu społecznego mieści w sohic świadome dążenie, hy cała zbioro
wość nasza i jej dokonywająca się prze
budowa zdobyły w yrazrów now ażny w
słowie twórczym. Nic znamienniejszego
jak rozwijanie się „wsi tworzącej". A
znamienne jest n ie tylko mnożenie się
poetów wiejskich, lecz nade wszystko
fakt, że wieś pajrzy na nieb z uznaniem. *
z radością, z dumą.
W tym prądzie bogacenia treści spo
łecznej w piśmiennictwie nic należy bynaj
mniej upatrywać rzeczy najważniejszej’
w przewadze pewnych określonych te*,
matów. Nie |o jest celem, hy dawną jed-l
nostronną klaisowośó izmienić łia^ inngj
jednostronność 1 hy przynależność kła*
sowa* pisarza, i tematu, jeśli odpowiada
nowym tendencjom, stanowiła kryte
rium wartości.

Idzie o to, że chłop i robotnik, mający

iszej nowei tit

Juliusz Kleiner.

