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Zbrodniarze hitlerowscy grzęd sądem świata
Akt oskarżenia przeciwko przestępcom wojennym
ja k Już donosiliśmy, odbyło się publi■ma przekazanie aktu oskarżenia przeciw
ko przestępcom wojennym. Akt ten został
Wręczony Trybunałowi Międzynarodowe
mu. Rozdział pierwszy aktu' oskarżenia
stwierdza, że wszyscy „oskarżeni przy
współudziale innych osób w przeciągu kil-,
ku lat pojwzedzających dzień 8 maja 1945
mku byli kierownikami, ‘ organizatorami,
podżegaczami spisku mającego na colu do
konanie przestępstw przeciwko pokojowi,
przestępstw wojennych 1 przestępstw prze
ciwko WdEkSacL Według postanowień sta
tutu ^trybunału
przestępcy ponoszą osobistą odpowiedzial
ność
u l swoje własne czyny i za wszystkie czy
ny dokonane przez kogokolwiek dla urze
czywistnienia tch planów. Spisek miał na
celu dokonanie przestępstw przeciwko po
kojowi, co wyrażało się W tym, że oskar
żeni planowali, przygotowywali i prowa
dzili wojnę agresywną naruszając umowy
międzynarodowe, układy i zobowiązania i
wszystkie prawa i zwyczaje prowadzenia
wojny, stosując takie środki jak zabójstwa,
bestialskie obchodzenie się, zmuszanie do
pracy niewolniczej cywilnej ludności oku. powanych terenów, zabójstwa i bestial
skie obchodzenie się z więźniami, zabój
stwa zakładników, grabież własności spo
łecznej 1 prywatnej oraz bezmyślne nisz
czenie dużych i małych miast i wsi. Akt
oskarżenia podaje dalej ogólne cele i meto
dy organizacji hitlerowskiego apiskń prze
ciwko narodom miłującym pokój. Wojna
agresywna przygotowana przez spiskow
ców nazistowskich rozpoczęła się najazdem
na Polskę, co naruszało warunki paktu z
roku 1928. W dniu 22 czerwca 19-12 roku

spiskowcy hitlerowscy złamawszy pakt o
nieagresji, zawarty między Niemcami a
Związkiem Radzieckim napadli bez wypo
wiedzenia wojny na terytorium Związku
Radzieckiego, rozpoczynając t.ym samym
wojnę agresywną przeciwko Związkowi Ra
dzieckiemu.
Od pierwszego dnia najazdu na Związek
Radziecki spiskowcy hitlerowscy zgodnie
z opracowanym szczegółowo planem,
burzyli miasta i wsie,
niszczyli fabryki i zakłady przemysłowe,
kołchozy i sofchozy, elektrownie,-koleje że
lazne, zaczęli grabić i niszczyć w sposób
barbarzyński instytucje kulturalne naro
dów Zwiążku Radzieckiego, dewastować
muzea, szkoły, szpitale, cerkwie, zabytki
historyczne, rozpoczęli masową wywózkę
obywateli radzieckich do Niemiec, zmusza
jąc ich tam do pracy niewolniczej, nisz
czyli oni także fizycznie ludność cywilną,
kobiety, starców, dzieci, w szczególności

Rosjan, Białorusinów i Ukraińców. Roz
poczęli równocześnie masowe tępienie Ży
dów. Wszystkie te przestępstwa były do
konywane przez wojaka niemieckie na pod
stawie bezpośrednich roakazów rządu hit
lerowskiego, sztabu generalnego naczelne
go/ dowództwa niemieckich sił zbrojnych.
Rozdział trzeci aktu oskarżenia wylicza ja
kie przestępstwa wojenne zostały dokona
ne przez oskarżonych między 1-IX 1939 r.
1 S.V 1945 r. w Niemczech 1 wo wszyst
kich krajach i terytoriach, które byłjj oku
powane przez niemieckie aiły Zbrojne. Prze
stępstW tych dopuścił! się oskarżeni oraz
inne osoby, za działanie których oskarżeni
ponoszą odpowiedzialność (według nrt. 6
StatAtu Trybunału). Te metody ( prze
stępstwa naruszały konwencję międzynaro
dową, wewnętrzne przepisy kamo i ogól
ne zasady prawa karnego. W ciągu aoiego
okresu oJmpacji zagranicznych terenów
(Dokoliozenie na ttr. *~c}J
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Dziennikarze zagraniczni
u ministra fifinca
WARSZAWA, 20JC. (PAP). W piąte!
19 października br. minister przemyśli;
ob. Hilary Minc przyjął na konferencj
prasowej przedstawicieli prasy zagrani
cznej, przebywających w Warszawie, mi.
dzy innymi reprezentantów Associates
Press, United Press, Eicbange Telegraph, New York Times, londyńskiego
Timesa i paryskiego „Le soir“. 'Minister
Minc odpowiedział na szereg Wylali, po
stawionych mu przez dziennikarzy, a .
dotyczących kierowanego przezeń resor
tu. Ponadto minister omówił interesują
ce prasę zagraniczną ragadnienia gospo
darcze i przemysłowe na przyłączonych
Ziemiach Zachodnich.
------ooo------

P ob yt

delegacji
młodzieży poiskicj w ZSRR

MOSKWA, 20-X. (Polprecs). Delegacją
młodzieży polskiej, która przybyła 'do
-oooZSRR na zaproszenie Antyfaszyetowakiego Komitetu Młodzieży. Radzieckiej, ivśe
dziła Moskwę. Goicie obejrzeli KrótoL
plac Czerwony, byli na dworni parow
LONDYN, 20.X. (BBC). W dniu wczo hitlerowskich zezwolono im na wybór ców, kursujących po kanale Wołga —i
rajszym wręczono akt oskarżenia wszyst obrońcy. Jest rzeczą charakterystyczną, Moskwa, a wieczorem wzięli wdział w a r
kim oskarżonym. Przy przyjmowaniu ak że kilka hitlerowców- wybrało aoble za tystycznym „czwartku" redakcji „Kom-1
somolskłej Prawdy**,
tu zachowali się tak, jakby to były zwyk obrońców adwokatów Żydów.
■ąOOłe przyjacielskie listy. Na zapytanie jed
nego z sędziów Goering odpowiedział, że
najważniejszą sprawą dla niego jest do
stać dobrego tłumacza, bo sam się będzie
bronił. Funk i Frank po otrzymaniu ak
tu rozpłakali się.
WARSZAWA, 20JC. (Polpress). Sekcja na polach Hiszpanią 0 demokratyczną
LONDYN, 20.X. Jak donosi agencja Polska im. J. Dąbrowskiego Związku Polską, tak i teraz gotowi oddać swe
Wiochy Glonkiem
„Associated Press", Międzynarodowy Try Ochotników Hiszpanii Republikańskiej siły dla jej odbudowy",
*
*. - *
bunal dla sądzenia przestępców wojen (Amicale des Volomtaires de lTispagne
M ię d z y n a r. B iu r a P r a c y
Polaęy
zamieszkali
w Santiago-Chile
llepublicaiue) nadesłała z Paryża nastę
LONDYN, 20.X. (BBC). Na konferencji nych wyznaczył termin rozpoczęcia roz
nadesłali
na
ręce
premiera
ob. Osóbkipującą
depeszę:
Międzynarodowego Biura Pracy postano prawy w Norymberdze na dzień 20.XI br.
„Dąbrowszczacy we Francji, zebrani Morawskiego depeszę, w której dekla
Po
wręczeniu
aktu
oskarżenia
i
zawiado
wiono przyjąć Włochy w poczet członków
mieniu o terminie rozprawy przestępców na Walnym Zjeździe w Paryżu, zasyła rują swą wierność Rządowi Jedności Na
ej organizacji.
ją pozdrowienia ob. Osóbcc-Morawskie- rodowej, oraz dołożenie wszelkich wysił
mu, premierowi Rządu Jedności Narodo ków w walce s faszyzmem, antysemityz
wej i zapewniają go, ie tak, jak walczyli mem i wrogami demokracji.
---- —uooLONDYN, 20.X. (BBC). W Ycnezueli rząd Venczuell stanie ponad partiami. Powwybuchlo powstanie prowadzono przez ofl- ^staóey opanowali większość kraju. Dziś ®oeęrów. Powstańcy wziętl do niewoli dotycti - stało zdobyte lotnisko w okolicy Caracas.
NOWY JORK, I ? ,: ęPr_ł-j. Agencja ’ lityki zagranicznej 1 wobec tego nie bę
czasowego prezydenta Medińo. Dziś wcze W samym mieście watki mają się ku za Associated Press dor.or, a Tcirio, le mi; dzie posiadała przedstawiciel i dyploma
snym rankiem radio Caracas doniosło o u- kończeniu. Miasto poniosło nieznaczne szko nister spraw zagranicfeiyck Yoszdda o- tycznych zagranicą. Głównym zadaniem
tworzeniu prowizorycznego rządu, w sklail dy od obstrzałów artylerii i broni maszy świadczył na konfer.ni^tt prasowej, iż Ja polityki japońskiej jest realizowanie, poktórego weszło 2-ch oficerów 1 4-ch cywi nowej. Zniszczony został jeden barak, ponia
chwili obecnej nie prowadzi po- stanowień poczdamskich. Następnie mi
lów. Przywódcą powstania jest Górnej. Ce- zbombardowany przez powstańczy samolot.
nister Yoazida zaznaczył, że konstytucja
--------------oc.vlor.i rewolucji jest utworzenie (lentokratyczjapońska będzie zmieniona. Dwie grupy
nego rządu t zapewnienie w przyszłych wy
opracowują zmianę konstytucji. Jedna *
borach równych praw dla wszystkich oby
nich składa się z bliskich współpracow
wateli. Zdaniem rewolucjonistów przyszły
ników eosarza. Na jej czele stoi książę
..
Konoye, b. wicepremier w rządzie Higa(Polpress). Żkrząd Głów Pooadto nadesłane materiały stanowić będą <sziknni. Książę Kmtoye cieszy się zaufa
^Likwidacja szkńi niemieckich ny WARSZAWA
Zw. Uczestników Walki o Niepodległość najlepiej udokumentowaną podstawę do niem generała Mae Arthura, który powie
w Czechosłcwacfi
1 Demokrację wydał następujący komuni nadania odznaczeń zasłużonym bojowni rryl mu zadanie opracowania projektu
PRAGA, 20JC. Prez. Republiki Czecho
kom. Chodzi o relację uczestników, organi mowej konstytucji. Druga grupa skhwia
kat:
słowackiej Benesz podpisał dekret, mocą
Zarząd Główny Związku Uczestników zatorów 1 świadków poszczególnych akcyj, się z wybitnych japońskich prawników.
którego zamyka się niemiecki uniwersytet
Walki
o Niepodległość i Demokrację przy o dokumenty oryginalne, ewentualnie od
w Pr •<’ • oraz niemieckie szkoły technicz
pisy, szkice sytuacyjne I fotografie. Osta
ne w "
i Brnie. Cały majątek po tych stępuje do zbierania materiałów historycz teczne opracowanie stylistyczne zostanie
D ekret
nych, dotyczących walki podziemnej z
Uczelnkoeb przejmą nczelnie czeskie.
IJiemcami w czasie, okupacji. W pierwszym wykonano przez referat historyczny Zarzą
---- oOo-----o PoIskiei'Agencji Prasowej PAP.
rzędzie Zarząd poszukuje materiałów, doty du Głównego.
WARSZAWA, 20.X. (PAP). Rssda Mini
czących najważniejszych i dia całego naro
tz m szefem Filiera
Zarząd Główny Związku zwraca się tą
WASZYNGTON, 20.X. (Tass). Arncry ■ du najbardziej pamiętnych akcyj zamacho drogą do wszystkich bojowników Potoki strów na posiedzeniu w dniu 18 paździor
knóskl Urząd Bezpieczeństwa Agio.Ił, ź- wych, dywersyjnych, partyzanckich i sabo- Podziemnej, do Zarządów Wojewódzkich ł nika 1945-r. uchwaliła dekret o Polskiej
Agencji Prasowej PAP (dawniej P*d•Bolter Hitlera który od 2-ch mles'ęcy jest talowych. Zarząd zamierza wydać w druPowiatowych Związków z prośbą o popar press)'. Wobec powyższego podaje się do
codziennie badany, składa wcinż tą -.arie ii;3 opisy tych działań i to w możliwie najcie tej akcji I szybkie nadsyłanie materia„
wiadomości publłeznej, *e ml dnia d*izcznanla. Twierdzi on uparcie, że był o- t- ótszym czasie. Opisy, które zostaną
becny przy spaleniu zwłok Hitlera i Ewy zakwalifikowano do druku, będą honorowa 'ów. Każda relacja i kjgdy dokument ma j iłej#M{{0 dcp<S5Ee , wiadomości Potoki*!
Braun przed wkroczeniem wojsk rrfdzlec ne pieniężnie na warunkach, przyjętych nieprzemijające znaczenie dla historii pod- ( Af^,ncjl Prasowej będą sygnowane «krótetó tcUgrafIranym PAP.
Jrteh 8* Berlina.
Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik**. ziemimj wałki * niemieckim najeźdźcą.
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Sytuacja komplikuje się jeszcze bar
W dniu dzisiejszym odbywają się wc
Konflikt między organizacjami demo
(Początek ua*str. 1-ej)
ran cii ogólne wybory. Oryginalność ich dziej przez dziwaczny system proporcjo kratycznymi i generałem de Gaułlem je»i
w celu eys tema tyczny..
' -1
,i r.a lym, żc >yyl»oTcy, wrzucając do nalności reprezentacji. Wybory organizu wynikiem stosunków, które się u k ła d a j
miijłzkańców
“■
swoje gtrśy, ńre wiedzą, dokąd wła- ją poszczególne departamenty, a m anda już od chwili oswobodzenia państwa.
zabijali i męczyli obywateli,
i** riwre -wybierają swoich kandydatów. ty poselskie podzielone są między depar
Demokratyczna prasa francuska pełna
jotochodzili sii. 2 mmi surowo i więzili
bez przewidzianego prawem procesu sącfcH prawa polega n« tym, że jednocześnie tamentami w ten sposób, że w departa jest narzekań na powolne tempo, w ja*
wręgo. Zabójstwa-i prześladowania przepro
wyborami przeprowadzane jest refe mentach przemysłowych gęsto zaludnio kim odbywa się oczyszczanie aparatu
wv-Jz3Ż.-- były różnorodnymi sposobami, aj
wi'" -v -zez rozstrzeliwanie, wieszanie, za-, renrium, czyli rodzaj plebiscytu, przewi nych 1 poseł wypada na 60.000 wybor rządowego od elementów reakcyjnych.,
tn i> .:ue gazem, skazywanie na śmierć dziane dekretem Rządu Tymczasowego. ców, zaś w rzadko zaludnionych depar które współpracowały z nieprzyjacielem.
giok,..ą, systematyczne głodzenie, syste-] Referendum to '"zawiera dwa pytania: tamentach o charakterze rolniczym 1 po Oburzenie wzbudził sposób prowadzenia
nwuyeme zmuszanie do pracy ponad siły, 1. „Czy chcesz, aby wybrana dziś wła seł przypada na 30.000 wyborców. W ten- procesu Petaina, który stał się szeregiem
i brak offeługi sanitarnej i lekarskiej, bicie,] dza stała się konstytuantą?" Jeżeli więk sposób Francuzi mieszkający w departa otwartych antyrepublikańskich demon
) okrucieństwa i tortury różnego rodzaju
« jak np. przypiekanie' rozpalonym żeAazeni szość wyborców odpowie „nie", to wła mentach Dolnych Alpi osiągają dwa razy stracji. Prasa demokratyczna kładzie na
dza ta stanie się parlamentem -zgodnie z większe prawa polityczne, aniżeli oby cisk na nieusprawiedliwiony optymizm owyrywanie paznokci, oraz
prowadzenie dośiriadczmi na żywych lu konstytucją z 1875 r. i w tym wypadku watele z departamentu Sekwany, tzn. ficjalnych enuncjacji w sprawach gospo
dziach
ciągu dwóch miesięcy zostanie wybrana miasta Paryża.
darczego położenia państwa, które jest w
przez stosowanie operacji. Na nlektóryi
terenach oirupowanych oskarżani utrudnia druga izba, tzn. aennt. Jeżeli większość od
L e w ic ie elementy społeczeństwa fran dalszym ciągu bardzo ciężkie.
M wykonywanie obrządków religijnych, powie „tak“, władzr: 3tanic się Konsty cuskiego ostro krytykują zarówno techni
Naród francuski pragnie jak najszyb
prześladowali duchowieństwo i zakonni' tuantą.
szego wyjścia z obecnego tymczasowego
kę
wyborów,
jak
i
sam
plebiscyt.*
Prze
ków oraz dokonywali grabieży własności
Drugie pytanie jest następujące: „Czy ciwnicy planów rządowych widzą w nich stanu rzeczy i stworzenia trwałego f
kośeteteiyoh. Umyślnie i systematycznie ‘tę'
pjłl oskarżeni narody, tzn. uśmiercali lud zgadzasz się, aby do czasu wejścia w ży podwójny, bardzo wyraźny cel: z jednej szczerze demokratycznego systemu pań
dość cywilną okupowanych krajów afcebjj cie nowej konstytucji, władza państwo strony chodzi tu o powiększenie szans wy stwowego. W tych warunkach zrozumiał*^
wytępid określone rasy i warstwy ludru> wa została zorganizowana zgodnie z za
jest niecierpliwość, z którą opinia spo
tal jak Tównież grupy narodowościowe, ra łączonym przy niniejszym, opracowanym borczych partii reakcyjnych, które odnio- łeczna Francji oczekuje wyników dzisiej
® jsły już dwukrotną porażkę — na wiosensowe 1 religijne. Akt oskarżania podaje da
lej fatoty tartuS1 .i 'prześladowań ludności przez Rząd, projektem? Jeżeli większośćc riych wyborach municypalnych i jesien szych wyborów. Wypadki ostatnich mie
we Francji, Danii, -E^ftigii, Holandii, Luksem odpowie „tak", to Konstytuanta czyli nych — kantonalnych. Z drugiej strony sięcy dowodzą, jak skomplikowaną je«t
burga, Włoch, Polski, Czechosłowacji 1 Ju- Zgromadzenie Narodowe (składające się
chodzi o ograniczenie prawa Konstytu walka o realizację zasad demokratyca^
J
!
?
karŻ^
P
^
ocz<M
f
z
członków
sejmu
i
sonato)
otrzymuje
oanty
lub Zgromadzenia Narodowego i o nych we Francji.
jest duża ilość faktów masowego tępienia „
. .
' , J,, J,
ludności Związku Radzieckiego. W okcęgu ?r.anlczOT* P.rawa. Jeżeli większość odpo- wzmocnienie władzy wykonawczej na]
Iwowaktm i we Lwowie Niemcy wytępił: wie „nie", to sejm otrzyma pełnomocni niekorzyść parlamentu.
około 700.000 osób. W litewskiej republice ctwa suwerenne
radzieckiej miały miejsce masowe .zabój
Jak wiadomo, dekret rządowy o wy-]
W taki sposób w rezultacie wyborów
stwa obywateli radzieckich, /a. mianowicie
I znów czytaliśmy o licznych wip
w Ponórach zamordowano około 100.000 o- i plebiscytu, wynika perspektywa czterech' iiorach był opracowany i przyjęty prze
ladkach pospolitej
grabieży mienia
gabinet de TSąulla wbrew kategoryczn;
sób, w Kownie ponaS 70.000,_ w Oliwie O' warianłów. Francja może otrzymać:
decznego.
Winni
zostali
pociągnięci
protestom
Stronnictw
lewicowych
i
Pow
koło 60.000. W łotewskiej republice zabito]
1. Suwerenną Konstytuantę;
odpowiedzialności i niewątpliwie ponioB70.000 ludzi. W obwodzie smoleńskim
2. Zgromadzenie Narodowe #przewi- szechnej Federacji Pracy. Organizacje tej
nad 135.000. W obwodzie leningradz)
;są surową karę za swą zbrodniczą działal
zabito i zamęczono ponad 172.000, w te; dzianc konstytucją z 1875 r. wraz z jej opowiedziały się za najprostszym wyj ność. Jednak nie każde przestępstwo udaj*
ściera
—
ogłoszenie
wyborów
do
Konsty
wszystkimi
stwierdzonymi
już
błędami,
liczbie 20.080 osób, które zginęły w Le-]
ningrafiżie wskutek barbarzyńskich bom m. in. z istnieniem senatu, którego nie tuanty. Taka decyzja stworzyłaby nowy !się wykryć. Wiele wypadków kradzieży,
bardowań -i obstrzałów, artyleryjskich. Vv demokratyczny charakter ju ż od dziesię odpowiedzialny rząd i opracowała nową defraudacji, malwersacji i fałszerstw uciągu całego olcresu okupacji niemieckie; cioleci jest krytykowany przez republi Konstytucję Republiki Francuskiej. Nie cłiodzi bezkarnie, dzięki tylko temu, że
w krajach zachodnich i wschodnich rzą:
porozumienia na tym tle doprówadżiły do czynniki bezpieczeństwa są przeciążone
niemiecki i niemieckie dowództwo maczel-l kańskie społeczeństwo francuskie;
3. Konstytuanta z pełnomocnictwami otwartego- konfliktu między generałem pracą, gdyż przestępczość wzrosła w czane deportowały fizycznie zdrowych obywa-j
leli z T;'..i!ppvżany<ai terenów do Niemiec
ograniczonymi — o ile przy pozytywnej de Gaullcm i czołowymi organizacjami de jsach powojennych do ogromnych rozmia
do inr -h ‘krajów okupowanych, zmusza odpowiedzi większości wyborców na dru mokratycznymi. Do generała przybyła de rów.
Jąc łudzi do niewolniczej pracy przeważni
Nadszedł jednak czas, ^gijy całe społe
w f:.' rykach przemysłu wojennego i do in-] gie pytanie plebiscytu wejdzie w życie legacja złożona z przedstawicieli stron-'
czeństwo winno piętnować wszelki objaw
nycłi prac związanych z wysiłkami wojen projekt rządowy o tymczasowej organi nictw lewicowych, Ligi Praw Człowieka
nymi Niemiec.
zacji władzy po wyborach aż do zatwier Powszechnej Federacji Pracy. De Gaull nieuczciwości i bezwzględnie tępić zło, uW ustępie pt. „Zabójstwa i okrutne ob-j dzenia nowej konstytucji. Podstawowym delegacji nie przyjął, twierdząc, że Pow Ijawniając bez skrupułów nazwiska tych,
chodzenie się z jeńcami wojennymi- i inny-j
mi wojskowymi krajów, z którymi Niemcy' elementem tego projektu jest decyzja, b y szechna Federacja Pracy jako zrzeszenie którzy rożlcradają mienie cgóiu.
Na ten temat tak pisze Rzeczpospolita**:
znajdowali się w stanie wojny, wykazano,] członkowie rządu byli odpowiedzialni tyl związków .zawodowych nie powinna mie
le oskarżeni zabijali i obchodzili się suro-] ko przed głową rządu, zaś ten ostatni nie srać się do polityki. Odpowiedź taka zao
Jeżeli dezyderatem pod adresat rzą
wo v. Jeńcami. Dalej akt oskarżenia ogła jest odpowiedzialny przed 'Konstytuantą strzyła konflikt. Trudno się zgodzić, aby
du jest wzmocnienie aparatu kontrol
sza dnr.e o zabitych jeńcach amerykań
nego, który by uniemożliwił malwersor
4. Zgromadzenie Narodowe z prawami związki zawodowe, które odegrały tak
skich, francuskich, angielskich i radziec-|
cję, i ustanowienie takich sankcji kar
zwężonymi
nawet
w
ramach
konstytucji
znaczną rolę w walce z okupantem, zo
kich. a także o okrutnym obchodzeniu się!
nych, które by raz na zawsze odebrały
e nimi. -We wrześniu 1910 roku w Katy z 1875 roku — o ile wejdzie w życie stały odsunięte od decyzji w zasadni
szkodnikom chęć kradzi iy — to de
zyderatem pod adresem, społeczeństwa
niu łedło Smoleńska hitlerowcy dokonali wspomniany projekt rządowy;
czych zagadnieniach kraju. Wystarczy
masowych zabójstw w polskim obozie jeń-*
musi być rzetelny stosunek do wysił
Tak
się
przedstawia
skomplikowana
sy
zanotować,
że
Powszechna
Federacja
ców.
ków władz i-jak najszersza z nimi współ
tuacja, przed którą stanęli w dniu dzi Pracy przedstawia S i pół miliona wy
W rozdziale pt.
praca. Szkodnik, by mógł stanąć w obli
siejszym francuscy wyborcy.
borców.
^Przestępstwa przeciwko ludzkości“
czu sprawiedliwości, musi być wskaza
Wskazuje Mę, żo wszyscy oskarżeni doko
ny — jeśli trzeba — palcem,
■ -OCO
nali przestępstw przeciwko ludzkości w o*
•
*
kresle od 8 maja 1941 roku w Niemczech
Pociągi
w
kierunku
na
zachód są prze
i we wszystkich krajach, które były okupełnione.
Zdawałoby
się,
że
mamy tu de
- powane przez niemieckie siły zbrojne. Uczynienia z akcją osiedleniową na wielką
tworzeno cały szereg obozów koncentrac ónyob. w tej liczbie obóz W Buchenwal
W celu ustalenia liczby delegatów dła
Dla wyboru delegatów na kongres wszy- skalę, że element polski na naszych teredrm, który został założony już w 1035 roku
ostatecznie. Niestety, 1%
i o-brtz w Dachau, -Zorganizowany w 1934 poszczególnych Związków i O.K.Z.Z. na j atlsie Zarządy Główno winny zwołać plę- nach
noku. 'W okresie wojny założono w tera-Kzbliża jący się ogólnopolski Kongres Zwiąż name posiedzenia, na których należy wyWfł°e z zac!“ du
ró'rależ praepeł'
Jach okupowanych liczne obozy, w któ ków*Zawodowych — K.C.Z.Z., poleca w te r brać delegatów wg. klucza ustalonego w nione i ten objaw nie jest bynajmniej po
rych uśmteroaJK) miliony niewinnych ludzi.
cieszający.
W obozach zmuszano ludność do pracy minie do dnia 1 listopada rb. nadesłać na punkcie 16-ym Statutu Zwiążku Stowarzy
Cytujemy poniżej słowa „Dziennika Lą
stępujące
dane:
szeń Za/w. (K.C.Z.Z.), a mianowicie: na
r
czej, traktowano w najokropnłejdowego",
ie wymagające żadnych komen
Bzy sposób, zabijano, różnymi sposobami
1 ) Dość członków zarejestrowanych na każde 2000 członków płacących Składki
nie wyłąnzscjąc trucia gazom i palenia.
tarzy.
dzień 1.K.1945 r.
i
przypada jeden delegat (ułamki ponad ty 
Polityka "terroru stosowana przód wojną
Jakież są powody, które odstręczają
2) Ilość płacących składki wg. stanu m siąc liczy się za 2000).
w Niemczech, została przeniesiona do kra
ludzi, chętnych nieicątpliime do pracy
jów okupowanych i stosowana tam do koń dzień 1.X.1945 r.
na ziemiach nowo odzyskanych t
Poza tym każdy Zarząd Główny delegu
ca w tn v . tj. rto 8 maja 1945 roku.
3) Sumę zafrasow anych składak za ca
Odpowiedź na te pytania dają ci, któ
V.
.złe koncentracyjnym w Oświęci ły okres działalności 7mtz. GŁ i O.K.2.Z. i je dodatkowo jednego delegata.
rzy mimo wszystko wytrwale pozostają
miu Niemcy wymordowali -4 wifflony ludzi sumę wypłaconych kwot do kosy O.KJŁZ.
na placówkach, objętych raz w posia
Również OKJZJZ. zwołują plenarne po
W Majdanku zaś 1J5 miliona.
danie. Ludzie ci wołają w głos i doma
siedzenia,
na
których
z
tym
samym
po
na
dzień
1JC.1945
*.
W akcie oskarżenia podano także,
gają się stanowczo: Usuńcie Niemców!
Niemcy wymordowali 5 milionów 700 ty
4) Te same dane powinny podać OKZZ-y rządkiem, 00 Zarządy Główne, wybieraj:
Są wprawdzie i inne powody opóźnia
sięcy żydów .
z Tą różnicą, że w 1 należy Jak dotychczas delegatów na Kongres, % tym, że bierze sięTl
jące akcję osadniczą, jak brak środków
eP
AJ*
transporloioych, nieskoordynotoama pra
btm ałowi w angletektm,
____ ______
T Z - ***** ° f'Jałeinto 11056 “ łvmków W k ó w pod uwagę tylko licfbę członków ziwiąSk6>\
ca różnych placówek zajmujących się
Byjrtktm Języku. Każdy z tych tekstów jest sceoitralizowiauycłi i zwiąźk&w niesceutra- niescentralizowanych. OKZZ delegują po
repatriacją i może wiele innych, kar
lizowanycht
autentyczny.
nadto jednego delegata od siebie. Przy wy
dynalną jednak przeszkodą w rcpolontborach delegatów należy uwzględnić repre
eacji ziem zachodnich jest obecność tu
taj Niemców.
zentacje ośrodków położonych dalej od sie
A ż dziw, że w ciągu kilku miesięcy
dzib Zarządów Gł, i OKZZ.
letnich, ze wzglądu na ciepłotę ideal
nych tio przeprowadzeniu akcji przesie
Zarządy GŁ i OKZZ, które dotychezas
WARSZAWA, 20.X. W -dniu SA paździor—
. . . rozpoczną Uę punktualnie
Uroczystości
dleńczej, liczba Niemców na zachodnie?,
n a » Iw. w^m achu rozgłośni Polskiego i!a- o godzinie 11-teJ. Po zwiedzeniu odbudo nie wpłaciły składki, winny to uczynić we
ziemiach
bardzo niezna
®* przy oL Narntowicza 130 odbędzie się wanego gmachu rozgłośni nastąpi oficjal własnym interesie natychmiast, gdyż od
cznie, a w miektdrpek ehokonek wcale.
wpłaconej na rzecz KCZZ składki, zależne
A dziś mamy hz i w ikutfle taki stan.
aroazysło -otwarcie łódzkiej radiostmyi, wyne otwarcie radiostacji, po czym w wiel i jest przyznanie tej czy innej ilości delega
że przybyxoająoy a głębi kraju Polacy
iiuiBoncJ w pamiętne przez okupfuila i otlnie mogą częsta uzyskać mtmzk dn czt/
liudomwnś -**ZU»wU-.ie rękami polskiego ro- kim studio koncerto-^ni odbędzie się kon- tów na Kongres.
pracy, że polaki chłop tkm t dzielić we
<
*
<
rt
muzyki
polskiej.
Przebieg
uroczysto
Aotnłka I polskiego technika. W u w o s in wspólnym mitmetfmnkt -obecność hitle
Spisy delegatów wybranych na Kongres
rowca ■ w tkrjrtnżei duchu gryźć Zif’
icl wezmą udział pm-daławiaiele rządu poi- ści .będzie transmitowany przez Polskie | KCZZ prosi nadesłać do dnia 10 listopada
RtuUn da
m riftśnU i
prześ vctaJeżeniem, te na wolnej pol
ttiago. arraił, prasy i innych.
I roką bieżącega.
J
skiej ziemi p r e w w ś M M « ,

Co piszą inni

Okólnik KCZZ
w sprawie Kongresu Zw. Zawodowych

Otwarcie łódzkiej radiostacji
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KULTURA I SZTUKA

Pisarze, „Wieś tworząca" i „Wieś

S erce.

' O io p m a
C |W tragicznym różańcu dni powstania
LW Warszawie był taki jeden okrutny
jM eń, gdyśmy patrząc zza barykady na
[fearcckicj ku Nowemu Światu, wśród dynm Y krwawych języków' ognia, wieży
Świętokrzyskiego Kościoła — już nie d o j
rzeli. I z ust do us! pobiegła wieść; „ko
ściół się pali, a wraz za tym bolesny
Sztych przypomnienia: „serce Chopina44...
Bezsilna rozpacz zamykała usta w ści
śniętej krtani. Myśleliśmy: miasto odbu
dujemy, - takiej świętej pamiątki — jeśli
zginęła — nie zastąpi nam nic.
Nic zginęła. Wróciła na swoje miej
sce — yi samym sercu Warszawy — ser
ce m istrza dźwięków, serce wielkiego
Polaka.
I dziś, gdy słuchając Koncertu Chopi
nowskiego patrzymy na jego popiersie,
wpatrujemy się w tę szlachetną, mądra
,
głowę, w te usta li tylko uśmiechem
skrzywione, te oczy bez źrenic patrzące
w zasłuchany tłnm — całą duszą, którą
muzyka wywołała z dna naszej istoty,
czujemy, jak bardzo nasz, jak bliski
nam, jak poliki jest ‘twórca tych nakłurnów, ballad, preludiów, mazurków, jak
wszechludzki jest wieszcz, który lak roz
kołysał pogrzebowe dzwony i przesypał
je finałem liści jesiennych, liści zapomW nłenia.
Bardzo polski i bardzo wszcchludzkt
jest Chopin ł dlatego właśnie jego muzy
ka zroznmiała każdemu powinna stać sie
pierwszą moeną więzią pomiędzy świa
tem wielkiej Sztuki a życiem codziennym
maluczkich. Muzyka Chopina powinna
uczynić pierwszy wyłom w twierdzy ar
tystycznej ignorancji mas. Nic zawiedzie
nas instynktowne poczucie piękna nasze
go ludu, szczerym złotem odezwie się kamerton w uehu wiejskich i miejskich słu
chaczy.
^
Aż rozdzwoni się po Polsce całej nicwyslowiona uroda tonów i dla każdego
niezbędną stanic się codzienna, przeczyjy Mn komunia chopinowskiego piękna.
Z. B.

i.
J f
r z * y » bowiem samc
go (rodny i dynamiczny jest ów pęd do pió
Siła przyciągająca sztuki, „najtańszego
dobra biednych" — jak napisał Jan Alek ra, jeśli już. nie do druku. Raczej czas
sander Król — jest tak wielka, że nie już, aby' pisarstwo samorodne skierow ać
tylko z roku na rok mnożą się szeregi Jej w łożysko utrwalonej i selektywnej ohodbiorców, ale coraz liczniej poza wy ganizacji.
Inna rzecz, że zbyt liberalne stanowi
tyczonym terytorium literatury bezprzymiotnikowej występują pisarze - amato sko przyczynić by się mogło do obniżę
rzy na miarę gminną, powiatową czy wo nia poziomu, a z tym j autorytetu dru
kowanego słowa. Trzeba wiele czujno
jewódzką.
Pisarstwo jto — zwłaszcza pod wzglę ści, aby kierować zainteresowanie na
dem formalnym — nie dorasta zazwy zjawiska zasługujące istotnie na uwagę,
czaj do poziomu utworów opartych na by przygotować dla ich oceny właściwe
tradycji i kulturze literackiej. Łatwo też wymiary. Spąawa ubogich, ale jakże ob
próbujących ukradkiem sił wierszokle szernych peryferyj literatury, ugoru kul
tów, czy wpisujących swoje życie i śro  turalnego, zamiast zdawkowej pogardy
dowisko w chropowaty pamiętnik zbyć wymaga rozważań i troski. Przede wszy
pogardliwym określeniem „grafomania' . stkim należałoby odróżnić pisarstwo po
Czy jednak oficjalna likwidacja w prasie legające n ą przyswajaniu sobie schema
literackiej, w opinii publicznej tej lite tów formalnych, techniki wierszowania,
ratury. ,,niższego rzędu 1 przyczyni się do konwencjonalnych wyobrażeń poetyckich
rozstrzygnięcia losu pokątnych pisarzy? od pisarstwa „samowiedzy społecznej4, w
HELENA PŁATTA

CHOPIN

S-mit zbyt jaskrawą rozkwitł Aurorą
nad niespokojnym snem —
dłoń gorączkowo chwyciła za poręcz:
— „Auroro, odeszłaś — wiem..."
Samotność w duszy żłobiona żalem
w milknącym sercu drga.
Pierś szarpie kaszel — źrenice palą.
W Paryżu jesienna mgła.

Szły dziwne tony
spod rąk szalonych
z klawiszy fortepianu,
Nocturn przeczuciem
jeszcze nic ucichł------ ------ Dom lat dziecięcych.
pod szarą strzechą
i śmiechu echo
boskie.

W drobniutkich smugach siekącym deszczu — Czar godzin zmteizchu,
latarń wieczornych blask,
tych co odeszły —
z dalekich wspomina przychodzi jeszcze — wspomnienia .pierzchły
październik w złotych skrach:
w preludiach.
— Słońce układa ukośne smugi
na żółtym piasku alej
niebo z błękitnych oczu uśmiechem
przez park przepływa .dalej.

Dziś odejść trzeba
gdy brak oddechu...

— Pod szarą strzec/uj
drga śmiechu echo
Gdzie wiatr co szarpał drzwiami w klasz
boskie aż w nieskończoność.
torze
gdy wkrąg Majorki szumiało morze —
— Świt zbyt jaskrawą roewitł Aurorą
gdy w strugach deszczów
nad zcichającym snem.
io gorączki dreszczu
Dłoń gorączkowo chwyciła za poręcz
wieczór ciemnością straszył?
— „Auroro, odchodzę —- w iem "----- -

B IB L IO G R Ą F IA '
Ukazał się „Zdroju" Nr 4. Pismo nabie
ra coraz więcej cech indywidualnych, co
raz bardziej zbliża aię do czytelnika i zda
jąc sobie sprawę ze swych zamierzeń, coraz
trafniej je realizuje.
Obserwowałam nieraz ludzi biorących do
ręki nowy numer pisma literackiego. Cie
kawe, że olbrzymia większość rzuciwszy
okiem na stronę pierwszą, zaczyna czy
tanie — od końca, od strony ostatniej, na
. której mieści się kronika i bibliografia.
Widocznie te drobne, konkretne wiadomo
ści niejako wprowadzają czytelnika w at
mosferę pisma, kontaktują go ze świa
tem kultury i dają aktualne tło dla wła
ściwej treści pisma.
A więc omówienie „Zdroju" zacznę od
pochwały strony ostatniej, która w krót
kich,, zwięzłych notatkach obejmujących:
literaturę, księgarstwo, plastykę, szkolnic
two, teatr, muzykę i wydawniotwa — daje
przegląd całokształtu zdarzeń w życiu kul
turalnym kraju.
Botem czyta się wierazc. Wiersze są łazwłaszcza nastrojowa ,.Litania" Ze- Sbentera i mocna w wyrazie „Pieśń Matki
Ba®tyaanta“ Pagaczewsldego.
Jednej linii idą i do pokrewnych kontoefcnyeh propozycji doprowadzają artyku
ły
N. Kossowskiego „Od pudeika zaBaleik, do szklanych domów" i M. BeehczycIStzłnicldej „Więcej świa‘i*,“. Cła wyrugoIWamia z żyeła-cfc-.a'
O.bryeznej brzyB°*y, autor pie:‘v. 3 - - o artykułu proponuje
*%Iąd TT-'
nr-r 1 Sztuki w two

Nr 7

dukcję artykułów przemysłu artystyczne
go. „Dopiero projekty, wykonane przez ar
tystę i przyjęte przez grono opiniujące mo
gą być zrealizowane". Drugi artykuł do
tyczy przeważnie repertuaru teatrów i wy
suwa propozycję: „Problem planowego re
pertuaru winien być konkretnie rozwiąza
ny powiedzmy na jakiejś konferencji międzyteatrowej". A więc w obu wypadkach
— centralizacja decyzji. Bardzo ciekawe
postawienie sprawy. Może właśnie jedyne
rozwiązanie.
Dalej o elemencie chłopskim w litera
turze polskiej pisze Henryk Synka i zno
wu do sprawy teatru powraca Irena Byrska, która szczególną bolesność tego zaga
dnienia tłumaczy: „Teatr nie oglądany oczyma milionów uczćlwych Polaków urósł
do rozmiaru mitycznego bohatera. O ten
majestat i uczciwość dopominają się i wi
dzowie zniszczonych sal Warszawy i wićLzo
wie w napół spalonych domach ludowych
Stoczków, Garwolinów...". O teatr, „w któ
rym odbić się musi całe życie dzisiejszej
wsi" woła S. F., autor artykułu „Teatr
Ludowy".
Muzyce poświęcono całą stronę: T. Szeiigowski pisze o festivalu krakowskim, J.
Szorc o ruchu koncertowym w Lublinie,
zaś życie muzyczne lubelskiej prowincji
omawia Irena Woydygowska.
Dr ‘Stefan Wojakichowski daje dokoń
czenie monografii „O herbie miasta Lubli
na", wreszcie w artykule wstępnym dr St.
Kaiwyna mamy wspomnienia • Stefania

Żeromskim i Edwardzie Abramowokim
oraz o tym, jak idea spółdzielczości rodzi
ła się i wzrastała przy współudziale tych
dwóch wielkich duchów.
Proza literacka przynosi nowele M. Gra
bowskiej „Pamiętaj" na tle masowego
mordu w Aninie, oraz fragment sztuki J.
Radlińskiej „Niebo bez gwiazd".
To wszystko .— jest w dwutygodniku
„Zdrój". Zato nie ma w nim ani jednego
artykułu polemicznego w sprawach, w któ
rych orientują się jedynie zainteresowani
autorzy, oraz ant jednego wiersza, którego
nie rozumieją nawet ci, co mają cierpli
wość przeczytać go do końca.
Z. B.
*

*

*

W numerze 47 „Odrodzenia" znajduje
my artykuły m. in. Józefa Sieradzkiego
(„Z każdym świtem umieraliśpiy..." o mar
tyrologii nauki polskiej we Lwowie),Zbi
gniewa Bieńkowskiego („Rzecz działa się
w kraju" — uzupełnienie obrazu politycz
nego, jaki przedstawił K. Ptruszyński), Ta
deusza
Dobrowolskiego
, .
........................ („O planowe baa n e sz i po ej ).
Reportaż „Na gruzach Trzeciej Rzeszy"
zamieszcza Bogdan Butryńczuk, a prozę
artystyczną („Zwycięstwo", kartka z ka
lendarza ulicy Pomorskiej) —- Kornel Fi
lipowicz.
Utwory poetyckie drukują Tadeusz Ró
żewicz i Eugeniusz Zieliński.
Numer 47 „Odrodzenia" awwiera etalfe
działy: recenzje (Kazimierz Wyka), felie
ton („Po prostu" Jana Kotta), przegląd
teatralny (Cz. Miłosz i J. Puget), przegląd
prasy, bogatą kronikę pograniczną
kronikę Ilustrowaną.

L l

którym spMÓb ym ib h w ia a a poaos! na drugim planie, decyduje zaś fakt
pis własnego życia, środowiska. Tym d
gim rodzajem pisarstwa, tak często r
źącym jako materiał %> prac socjolog-'
nych należałaby się zająć znacznie i
rzej zc względu na jego funkcję spob
ną, a także praktyczny i konstruktyw.
charakter.' **►Dyskusja na temat literatury \,lu d
wej", „chłopskiej", czy „wiejskiej" nv
się z zasady sprowadzić do ustalenia :
pojęcia. Dyskusja taka powstała pierw:
raz wokół „Pisarzy Ludowych" Kon' *
skiego tuż przed wojną .drugi raz pę
tófzyła się na sierpniowym Zjeździć I
sarzy Chłopskich w Warszawie. Znacz
trudność ustalenia sprawdzianów lud
wości nakazała Konińskiemu używać k*teriów pochodzenia, Wykształcenia (tzbraku wykształcenia wyższego, a nawśredniego) i typu życia (związanego z pr
cą fizyczną ńa roli, w warsztacie, lub f.
bryce) zbiorowo i fakultatywnie. Koni
ski w ostrożności swej nie uniknął lic
nych błędów, między innyfllti złączył p
sarzy chłopskich z robotniczymi czy pr
Ietariackimi, nie zważając na odrębność
warunków społecznych tych grup.
Historyk literatury, docent Józef Spytkowski, określił w referacie, wygłoszo
nym na zjeżdzie warszawskim literatur <
ludową jako „świadomą twórczość pie 
rzy chłopów, pochodzących ze środo*'
ska wiejskiego, żyjących i tworzących w
warunkach chłopskich". Określenie W*
zwęża zakres pojęcia konińskiegó, ustala
je i konkretyzuje
Inną jeszcze koncepcję wysunął a *
tym samym zjeżdzie młody krytyk, Mie
czysław Grad, który podkreślił rolę czyn
nika socjo - psychologicznego, nazwał bo
wiem literaturę hidową „ogół utworów
będącyeli wyrazem chłopskiej osobowo
ści, a zwłaszcza jej strony uczuciowo,
wyobraż.eniowej".
Jeśli kryteria Konińskiego i SpytkoWskiego eliminują z zakrętu pojęcia lite
ratury ludowej twórczość wybitnych pi
sarzy pochodzenia chłopskiego, należą
cych do ogólnej literatury, jak Orkan I
Kasprowicz. Grad^uważa, że utwory tycł
autorów nie tylko nie straciły swej chłopskości, ale manifestują ją w formie naj
pełniejszej i najdoskonalszej.
Do wymienionych kryteriów dochodzi
dziś nowe, „ideologiczne". Do pisarstwa
ludowego dołączają się samorzutnie i ci,
którzy jednoczą się zc środowiskiem
wiejskim, a potrzeba jednolitego progra
mu kullnralnego dla wsi Wydaje ,się im
donioshf i naglącą koniecznością. Mam-'
lu do czynienia ze świadomością społecz
ną, zbiegającą się ze zrozumieniem inte
resu warstwy chłopskiej. Pozostaje pyta
nie, czy wieś tych współpracowników za
adoptuje?
, Obok ustalenia pojęcia literatury ludo
wej ważne jest wyczerpujące opracowa
nie jej dziejów na - naukowych podstu
wach. Kilka pokoleń pisarzy- obło oskich
pańszczyźnianych — Kostuchy, Kakłs i
Szarka, poetów, pamiętnikarzy głośnych,
jak Słomka, Kuraś czy Magryś i bez
imiennych z kart „Pamiętników" i „Mło
dego pokolenia chłopów", wreszcie publi
cystów, mówców, moralistów — pozo
stawiło dorobek częściowo zebrany w wy
borach Rreowicza i Konińskiego, „części^
wo rozproszony po dawnych, często ni(
(]osl
h cznsopislnac1, ludowych. Zni,
,a /,oby si(, sporo ręUopisów.
Ugruntowana naukowo przez doc. 1)'
niw. Jagiclloi^iiego, Józefa SpytUoW
skiego, histori:Milerotury ludowej zesłasf
kiedyś i uporządkuje znnne i niezniMŚ
materiały.
Tymczasem aktualna rzeczyw istość wj
suwa zadania praktyczne. Wysuwn się z#
gadnienię takiej organizacji życia literak
kiego na wsi; by zdolności i cnctgia sp#
łeczna nie ulegały zmarnowaniu.
Jerzy
larowi**.
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Kronika oświatowa
INSTYTUT SZERZENIA KULTURY
I OŚWIATY
Grono profesorów wyższych uczelni war
szaiwskich z uczonymi światowej sławy
prof. Sierpińskim na czele powołało do ży
cia Instytut Szerzenia Kultury i Oświaty
z. siedzibą w Krakowie, iństytut zakresem
swym obejmować będzie wszystkie Woje
wództwa. Będzie on miał za cel szerzenie
kultury i oświaty przez organizowanie pre
lekcji, udzielanie pora.d w zakresie samo
kształcenia itp. Instytut już obecnie ob
sługuje Uniwersytety Ludowe, Szkoły Rol
nicze i świetlice.

Szkoła i dom są najważniejszymi czyn ną sprawa organizowania pracowni szkol opieką — wówczas Koło Rodzicielskie
nikami wychowawczymi. Współpraca ich nych (pracowni fizycznych, pracowni za może pomyśleć o ufundowaniu szkole
jest nieodzowną dla zapewnienia skutecz jęć praktycznych itp.), wyposażenia bi- sztandaru jako symbolu troski o szkołę
ności i celowości wszelkich poczynań pc.- bliolek, zorganizowania czytelni i świet i współpracy z nią Kół Rodzicielskich.
W dzisiejszych trudnych warunkach
dngogicznycli. Najlepszą formą wspólpra- lic przy szkołach. Współpraca z nauczy
tjr domu ze szkolą są Koła Rodzicielskie, cielstwem przy dyżurach w czytelni lub istnieje jeszcze jedna, przemijająca for
wyłonicie przez Walne Zt Srania rodzi świetlicy, to dalsza forma współpracy Ko m ą współpracy Koła ze szkołą, której nie
można pominąć milczeniem. Wynika ona
ła ze szkołą.
«.
ców dziatwy danej szkoły.
Osobną formą owocnej pracy Kół Ro niewątpliwie ze szlachetnej troski o tych.
Koło'Rodzicielskie koordynuje prac;
wszystkich rodziców, nadaje jej zorgani dzicielskich jest organizowanie dożywia którym powierza się skarb największy —
zowane formy, wytycza kierunek oraz za nia dziatwy szkolnej. Specjalnie pomoc przyszłość narodu — dzieci. Ta forma
. EGZAMINY NA W.K.N.
Wiesia ocle. Stosunek Koła Rodzicielskie nym jest tu współudział matek przy roz współpracy obejmuje troskę o nauczycie
Kuratorium śląskie zawiadamia, że gru
go do kierownictwa szkoły powinien być dzielaniu posiłków, czuwaniu nad po la i przybić®, najrozmąitsze postacie od pa W.K.N. biologia (z fiz. i chem.) z wy
fizycznym w Katowicach roz
oparły na wzajemnym zrozumieniu i-sza rządkiem, w .zakupywaniu i transporcie doraźnej pomocy w drobnych kwestiach chowaniem
pocznie prace w listopadzie. Egzamin spra
ułatwienia zdobycia mieszkania aż do sta- wdzający dla kandydatów odbędzie się ttafe
cunku. Jest on ugruntowany na plusz produktów.
czy filie współrzędności i nie może wypa
Inną formą współpracy Kół Rodzicie! 'ych dotacji z funduszów Kół Rodziciel 3 listopada br. o godz. 10 rano w Pań
czyć się ani w kierunku supremacji Ko skich jest pomoc przy nrządzaniu obcho skich jako uzupełnienie poborów nauczy stwowym Pedagogium w Katowicach, uli *
ła nad Kierownictwem, ani odwrotnie, Su dów i uroczystości szkolnych. Polegać o- cieli. Do czasu polepszenia się ogólnych ca Szkolna 9, zaś normalne prace rozpocz
ną się w dniu 5 listopada 1945 r.
premacji Kierownictwa nad Kołem. Dla na może na sprzedaży biletów, opiece warunków ekonomicznych państwa for
tego kontakty wzajemne członków Koła nad dziatwą znajdującą się na sali pod ma tej współpracy będzie niewątpliwie
NADZWYCZAJNY ZJAZD
NAUCZYCIELSTWA
z Gronem nauczycielskim opierać się po czas przedstawień, przyholowaniu kostiu miała rację istnienia pod -warunkiem, że
W niedzielę 21 października o godz. 9-ej
winny nić na poleceniach i dyrektywach, mów i dekoracji, oraz w gromadzeniu nie będzie uzależniona o‘d pobierania
lecz na propozycjach i prośbach, zarów prezentów dla dzieci na uroczystości wymuszanych na rodzicach opłat, a oprze w auli śląskich Technicznych Zakładów
w Katowicach przy ul. Krasiń
się na całkowicie dobrowolnych skład Naukowych
no z jednej, jak z drugiej strony. Dla choinkowe, lub obchody św. Mikołaja.
skiego odbędzie się nadzwyczajny Zjazd
sprawnego współdziałania oł»u tych insty
Razem z zakończeniem raku szkolne kach rodziców na rzecz Kół Rodziciel Okręgu Z. N. P. W Zjeździe wezmą udział del ega-ń ognisk i oddziałów grodz
fucji koniecznym jest ścisłe rozgranicze go nie ustają możliwości dalszej współ skich.
Tak pomyślana współpraca Kół Rodzi kich. Zjazd, który się odbędzie przy współ
nie terenu ich pracy. Kierownictwo szka- pracy Kół Rodzicielskich ze szkołami. M
udziale szerokich kół społeczeństwa, obok
ły i nauczyciele m ają zadanie wychowy trosce o zdrowie dziecka mogą one or cielskich z kierownictwami szkół i gro problemu bytu rnucz' cielą ma zaintere
wać i nnuczać dzieci w szkole. Kierownik ganizować kolonie, lub półkolonie dla nami nauczycielskimi będzie miała jak sować szersze kołu społeczeństwa zagadnie
szkoły ponadto organizuje • wewnętrzne dzieei, wybierając miejsca w pobliżu mia największe szanse powodzenia, zwłaszcza, nia/mi oświaty.
żvcie szkoły przez układanie, planu -zajęć sta o warunkach, dojących dzieciom gwa że przyświeca jej wspólnota celów.pracy
DOM MŁODZIEŻY W OLIWIE
nauczycielstwa i rodziców. Jednakowe . Państwowe Gimnazjum i liceum w Oli
podziału przedmiotów nauczania, wycho rancję dobrego odpoczynku.
wawstwa i dyżurów. Koto Rodzicielskie ’ia
Kiedy wszystkie najważniejsze potrze bowiem są cele w pracy domu i szkoły, wie uzyskało poniemieckie gospodarstwo,
tomiast ma na celu organizowanie życia by będą zaspokojone, kiedy zgromadzone- 1a są nimi: dobrą dziecka, dobro szkoły. składające się z kilkudziesięciu hektarów
pozaszkolnego oraz współpracę na tych zostaną ■w dostatecznej ilości "sprzęty I i dobro najwyższe i wszystkim nam roli i zabudowań. Zostanie tam urządzony
Młodzieży" dla sierot i półsienot,
odcinkach życia szkolnego, które w po szkolne, zorganizowane będą pracownie, I wspólne, dobro naszej ojczyzny, której ! ,,Dom
Ictórych rodzice polegli w czasie wojny.
rozumieniu z kierownikiem szkoły weź czytelnie, świetlice i dożywianie, kiedy I przyszłością jest młodzież.
Uczniowie znajdą mieszkanie, utrzymanie
H, Dąbrawicz.
I i naukę bezpłatnie.
mie pod swoją opiekę.
wszystkie ubogie dzieci zostaną otoczone I
Formy współpracy Kół Rodzicielskich
z kierownikiem szkoły i gronem nauczy
cielskim są bardzo różnorodne. Jedną z
nich, najważniejszą jest troska o. zdoby
cie funduszów na zaspokojenie potrzeb
szkolnych. Przy tym pamiętać należy, że
w myśl obowiązujących ustaw p a ń s t w o
Na zaproszenie inspektora szkolnego miej W komerencjl uczestniczył również przed- j mienił, że na terenie Lublina jest około
podjęło się finn»śo\vania wydatków na u- sldego ob. Krupczaka Leonarda, przybyli w ■atawiciel Wydziału Kultury i Sztuki M. 5 tys. dzieci objętych dożywianiem. Pierwłrzymanic nauczycieli, a samorządy opie dniu 19 bm. przewodniczący Kół Rodziciel R. N. ob. mgr W. Kwiatkowski. Po zaga- \ sza dotacja lla ten cel z Wydziału Opieki
kują się stroną gospodarczą szkoły. Jed skich wszystkich powszechnych szkół lu jemiu referat na temat „Współpraca Kół Społecznej przy Urzędzie Wojewódzkim
nakże oha te czynniki nie zaspaka jają je belskich na żebranie, które odbyło się w Rodzicielskich z kierownikami i gronem wyniosła 35.000 zł, co pokryje zaledwie
szcze wszystkich potrzeb szkoły, jak np sali konferencyjnej Inspektoratu Szkolne nauczycielskim" wygłosił podinspektor drobną część wydatków.
dożywianie dzieci, gromadzenie pomocy go Miejskiego. W zagajeniu inspektor szkolny miejski ob, Henryk Dąbrowicż. Na
Następnie inspektor szkolny ob. Kr*pnaukowych itp. i tu właśnie jest teren szkolny ob. Knipczak L. serdecznie powi stępnie podinspektor szkolny ob. Koszyk czak zdał sprawozdanie ze stanu szkolnic
do pracy dla Kół Rodzicielskich, które tał licznie zgromadzonych, którzy w licz Władysław zreferował sprawę dożywiania twa. na terenie m. Lublina, podając cieka
swoje fundusze gromadzą drogą stałych bie 29 osób przybyli na zebranie, celem dziatwy szkolnej, obszernie omawiając for we dane liczbowe: Około 11.000 dzieci szkol
składek rodziców, imprez dochodowych, omówieni, spraw związanych z ich pracą. my organizowania tej akcji. Prelegent nad- nych pobiera naukę w 26 szkołach pow
loterii itp.
szechnych, liczących 288 klas (oddziałów)
,--------------C"
lekcyjnych. Pracę tę prowadzi 287 nauczy
Nadmienić przy tym należy, że doliw*cieli publicznych szkół powszechnych w
weluie zadeklarowane składki nic mogą
ciągu 8 tys. godzin tygodniowej pracy. Na
przybrać formy przymusowych opłat,
Takie i temu podobne listy otrzymują stępnie mówca zapoznał zebraij£aJ» z or
Od początku roku szkolnego minęło już
gdyż to podważyłoby zasadę bezpłatności
szkoły. .Wysokość ich więc^ nie może być prawie 2 miesiące. We wszystkich szko wychowawcy i kierownicy różnych szkół. ganizacją szkoły specjalnej (Królewska
lubelskich gwarno i rojno. Deiałwa, I odpowiedzieć na nie nie są w stanie, gdyż 11 ), skupiającej młodzież umysłowo upośle
jednakowa dla wszystkich, lecz dostoso łach
rozumiejąc ile straciła przez okres wojny, szkoła sama jest w bardzo ciężkich wa
wana do warunków materialnych posz chętnie garnie się do nauki. Coraz mniej runkach. Musi się znaleźć jednak jakiś dzoną i głuchoniemą. Zebrani postanowili
czególnych rodziców. Odmówienie płace zdarza się wypadków rozmyślnego zatrzy sposób na rozwiązanie tej przykrej spra szkołę tę otoczyć' specjalną opieką ze stro
nia składki przez poszczególnych rodzi mywania dzieci w domu przez rodziców. wy. Z różnych terenów napływają wiado ny wszystkich Kół szkolnych, przeznacza
się posyłać je regularnie, a opusz mości o rozmaitych dotacjach na rzecz jąc 4 proc. własnych dochodów na jej po
ców nie może być powodem do wywie Starają
czone dni usprawiedliwiają. Nie wszystkie szkól I w Lublinie na wielu zebraniach ro
/
rania jakiejkolwiek presji na dziecko.
jednak dzieci mają dobre warunki do. pra dzice ofiarowywali różne sprzęty lub go trzeby.
W dy .usji postanowiono zwrócić się do
Jedną z dalszych form współpracy Kói cy. Wojna i wielkie zubożenie lucfnośei u- tówkę ną potrzeby szkolne. Mamy wraże
Rodzicielskich ze szkołą jest troska o u trudniają wielu dzieciom korzystanie ze nie, że akcja pomocy dla biednych, bosych władz o przydziały obuwia 1 ubrań dla «przyniesie również pozytywne wy bogiej dziatwy , oraz o przydział mleka z
bcsgą dziatwę. W okresie powojennym szkół. Często nie mają one jsię w co u- dzieci,
brać. W okresie ciepłych dni biegały boso niki, Wszak mieliśmy wiele przykładów oduży odsetek dzieci szkół powszechnych i w sukienkach lub ubrankach. Nadeszła fiamości naszego społeczeństwa w czasie proszkowni i obuwia specjalnego, nawet na
znajduje się jeszcze w bardzo ciężkich jednak słota i chłodne dni października. opieki dzieci nad szpitalami rannych żoł drewnianych podeszwach. W toku obrad in
warunkach. W ojna przysporzyła nasze I cóż widzimy w szkołach? Zsiniałe dzieci nierzy. Całe rzesze dzieci, hojnie obdaro spektor szkolny zaapelował do zebranych
m u społeczeństwu moc sierot i takich drżące i bose przychodzą, aby nie stracić wane przez swoich rodziców, nasilą do szpi 0 ściągnięcie do szkoły dzieci ulicy.
żadnego dnia nauki. Ale przyjdzie czas, Lala różne przysmaki, książki, pociechę w
Ob. Chełmoński Cz„ naczelnik Wydziału
dzieci, które zagubiły swych rodziców, kiedy nie będą mogły wyruszyć boso i dobrych słowach, a nawet ofiarowywały
Pracy i Opieki Społecznej przy Urzędfeie
względnie zostały od nich oderwane. Wie be® ciepłego okrycia. I cóż będą rohiły w komplety wyposażonych łóżek.
le z nięh nie ma odpowieduiej odzieży i dorńach? Nie wszystkie z nich mają ciepłe ■ Dziś wojńa już skończona. Zostały jed Wojewódzkim, a jednocześnie przewodni
obuwia, wiele głoduje lub zarabia z ko i własne mieszkania i warunki gwarantu nak sieroty po .tych, którzy życie swoje od czący Koła Rodzicielskiego szkoły Nr 12,
jące dobre wychowanie. Dlatego nie mo dali dla ojczyzny. I dziś musimy spłacić
nieczności na życie handlem. Otoczenie żemy na to pozwolić, aby zima przerwała dług opieką nad biedną dziatwą, pokrzyw- ; zapewnił jak najdalej idącą pomoc Urzędu
opieką tej licznej gromadki dzieci naj pracę szkolną naszych dzieci. Już dziś nad dzoną przez wojnę. Wielkie pole do popisu j Wojewódzkiego w opiece nad uczmiam
biedniejszych i najbardziej jfrzez los p o  chodzą tragiczne niemal listy od rodziców. mają tu zakłady przemysłowe, instytucje szkół powszechnych.’
społeczne i szerokie rzesze społeczeństwa.! Pod koniec obrad wybrano ob. Machowa *
krzywdzonych jest jedna z najszlacheż- Oto jeden z nich:
„Szanowny Panie Kierowniku!
Artykułem tym chcielibyśmy rozpocząć
niejszych prac, jakie m ole i powinno
Proszę usprawiedliwić moją córkę, któ akcję pomocy. Ofiarodawcy mogą złożyć Jadwigę na przedstawicielkę Kół Rodź:
podjąć Koło Rodzicielskie.
ra do szkoły chodzić nie może. Jestem re przedmioty w postaci: ubrań, obuwia, albo cielskach miasta Lublina z zamiarem pazc
Następną formą współpracy Kół Ro- pa tri ant ką i mam troje dzieci. Mąż mój od w gotówce. Wszystko to można kierować stawienia jej na członka Miejskiej Komis
wojny jest W niewoli. Dziecko nie wprost do kierownictw szkół lub do In Oświatowej.przy M. R» N.
-dzlciebkich jest troska o stworzenie wa początku
ma butów i ubrania. Płacze md ciągle, że spektoratu Szkolnego Miejskiego, który z
Zebranie prowadzone w niezwykle ser-.:
runków fizycznych dla pracy szkolni?;. nic nie będzie umiała, jeśli nie pójdzie do kolei przydzieli ofiarowane rzeczy szkołom
W obecnych przejściowych i trudnych nżkoły, ale cóż ja na to mogę poradzić. najbardziej potrzebującym. Po złożeniu o- czmej atmosferze wzajemnego zrozumieć
warunkach powojennych troska ta będzie 1 Na kupno bucików nie mogę sobie pozwo- fiary będziemy mieli poczucie dobrze speł 1 zaufania zakończono w późnych go U.
musiała nieraz objąć i kwestię zapewnia | iść i choć przykro mi ..pisać o tyra, to jed nionego obowiązku obywatelskiego przy nach wieczorowych, postanawiając kotu
muszę Pana zawiadomić, że córki mo- odbudowie naszego młodego państwa. Tro nuować rozpoczętą współpracę na liczny*
nia syirolc *T*Tzęł«w. Po .unormowaniu I nak
jej na razie do szkoły-posłać nie mogę.
ska o flzieoko jest troską o przyszłość na
dalszyeji zehronin.ch (dl
Sl“
' tnie jeszcze aktual 1
{—) Helena Z."
szego kraju! (j)

Konferenefe przewodniczących Kół Redzteielskieh
pwhliesEKyeit

powszechnych miasta Lublina
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Kronika wybrzeża
UPAŃSTWOWIENIE LASÓW w woje
wództwie gdańskim zostało ukończono i ob
jęło około 70.000 ha. Izm)
200 STATKÓW ZAGRANICZNYCH ob
służyły firmy maklerskie w Gdyni, uzysku
jąc dia państwa dowizy na przeszło milion
złotych do dnia 1 października, (zm)
KONTROLA FIRM "GASTRONOMICZ
NYCH w Gdyni ma nastąpić w dniach najbliższyoh. W Gdyni jeat 100 lokali gastro
nomicznych. Zbędne i nie siojrjee na wła
ściwym. poziomie będą zamknięte. Taka sar
ma kontrola przewidziana jest i dla innych
branż. Zgodnie z wytycznymi Pełnomocni
ka Rządu inż. Kwiatkowskiego, w Gdyni
zostaną ty Hm to firmy i osoby, które* są
potrzebne dla pracy portowej, (zrn)
DELEGATURA RZĄDU DLA SPRAW
WYBRZEŻA została powołana uchwalą
Rady Ministrów. Na czele jej stoi min. Eu
geniusz Kwiatkowski. Ma ona za zadanie
nadzór i uzgodnienie prac na-Wybrzeżu od
nośnie odbudowy portów, miast i przemy
słu nadmorskiego oraz zasiedlenia Wy
brzeża. Siedzibą Delegatury jest Gdańsk,
(zm)
200.000 TON RUDY ma przybyć ze
Szwecji do portów polskich. Dotąd otrzy
maliśmy już 12.563 ton. (zm)
-ooo-

Jak Polska długa i szeroka przez okres
Za cenę dziesiątków poległych towa chcemy pomóc w uleczeniu ran, zadanych
okupacji rozbrzmiewał ten okrzyk w u-» rzyszy, kosztem krwi wylanej przez mi narodowi przez wojnę i okupację. CliceStach wszystkich ludzi, czasem szeptem, liony, dziś Lublin i cala Polska może z cy złagodzić ból wdów i sierot po pole
czy w tonie informacji, a zawsze rado radością powitać tych, którzy zebrali się głych bojownikach, otoczyć ich opieką
śnie I z nadzieją, a często z rozczuleniem. na Woj. Zjeździe Uczestników Walki o moralną i materialną. Chcemy pomóc
Zjawiali się jak piorun. Napełniali roz- Niepodległość i Demokrację, tych, któ wychować nasz naród w duchu miłowa
gwarem i ruchem wieś czy też miastecz rzy byli dla nas przez pięć lat nadzieją, nia pracy na rzecz Ojczyzny, w duchu
ko. Zajęty skrawek ziemi czynili nieza d h.
nagłą śmier wierności i interesów ludu. Dążyć bę
leżnym polskim. Tu przez kilka godzin cią i zemstą, co bladym,strachem powle dziemy stale Jo utrwalenia .światowego
ich pobytu obowiązywało prawo polskie, kała oblicza naszych oprawców.
pokoju i we współpracy wszystkich mi
tu nie mogło być ucisku czy też przemo
Dziś przyjechali stanąć na straży wy łujących pokój narodów, szukać bodzie
cy. Lecz pobyty ich były krótkie. Tak wałczonych praw. Zebrali się by powie- I my środka zapobiegawczego nowej rz
jak niespodzianie zjawiali się, tak .eż dzieć: „My żołnie -• Polski Podziemnej | zi światowej".
%
(z)
szybko opuszczali gościnne osiedla, weso
—
....... OOO—:
ło, gwarnie, tak jak przystało ludziom
wolnym. Żegnał ich uśmiech rozrzewnię
nia, a często łzy i tęsknota. A później
chci\vią wyłapywano wieści: „Otoczyli
W dniu wczorajszym odbyła się uro przedstawicieli Okr. Rady Zw. Zawód."
Mari<>wkę, wybili wszystkich żandar czystość otwarcia Klubu Inteligencji P ra przedstawicieli prasy i innych.
mów". „Pod Wróblą spalili dwa samo cującej we wiasnym lokalu przy ul. Krak.
Prezes Komitetu Org. inż. Ostrowski
chody z Niemcami1. „Tam wysadzili po Przecftn. 26. W milej salce nad kawiaren
powitał
przybyłych i zapoznał ich z ce
ciąg z amunicją". „W dziesięciu rozbili ką, dzierżawioną przez Klub, żebrali się
lami
i
zamierzeniami
Klubu, następnie
batalion żandarmów" itd., itd. •
liczni przedstawiciele lubelskiej inteligen
inspektor H, Dąbrowicz omówił sprawę,
Wieści rosły podawane z ust do ust cji prac.
rolę i zadania inteligencji w państwie
szeptem, ną ucho. Rosły często przesa
Wśród obecnych zauważliśmy: wicewo
współczesnym.
dzone, ale radosne, podtrzymujące na du jewodę ob. Sokołowskiego, prez. miasta
chu w tej codziennej beznadziejności i ob. Wodarskiego, wiceprez. ob. Krzykałę,
Uroczystość zakończyła się herbatką,
W najbliższym czasie z darów UNRRA
rozpaczy. A gdy doszła wieść, że ulegli rektorów naszych uniwersytetów, naczel na którą zaprosił przybyłych gości Korni nastąpi rozdawnictwo tranu. W ramach
nrzemocy, że dziesięciu ich niepokona nika Wojew. Wydz. Kult. i Sztuki J. Nr. tet Org. Serdeczny nastrój towarzyskiego stzkolnej akcji dożywiania będzie zorgani
nych padło w walce z krociami opasłych Kłossowskiego, naczelnika Wydziału O- zebrania rokuje pomyślny rozwój naszij zowane rozdawnictw.o tranu dia dzieci
żandarmów, kirem smutku i przygnębie- światy i Kult. MRN mgr. Wł. Kwiatkow placówki kulturalnej, której potrzebę 'od szkolnych. Inne dzieci otrzymają trał
' nia powlekała się dusza tych,' co słyszeli. skiego, inspektora szkoln. L. KrupczUka, czuwał od dawna Lublin.
przez witóciwe władze.
A" słyszeli wszyscy. Matkom rozpacz seif
spędzała z powiek, dziewczętom kamie
niały z bólu serca. Tylko wianek i świe
że kwiaty na grobie pod lasem mówiłv o
żalu i rozpaczy tych co pozostali.
Nie ma 'dziś w Polsce lasu bez tych
mogił. Świadczyć one będą długo o tym,
żc w najstraszniejszych, najkoszmarniej♦•zych dniach terroru przemocy i pognę- ZWYCIĘŻYLIŚMY ■
— r OWOCE ZWY taborowy, żywnościowy i finansowy zao tury. Z boku stoi kompania sztandarowa,
1 dmia byli ludzie niezłomni, ludzie zaw CIĘSTWA POWINNIŚMY UTRWALIĆ. patrzone są w kompletne-pomoce nau składająca się z nowych elewów, którzy
sze wolni, choćby za cenę swego życia.
Oprowadzani przez por. Tcppera, wy ko we przeje wychowanków. Niezliczona objęli już sztandar szkoły w swe posia
chowanka Ofic. Szkoły Intehdenlury w ilość wykazów z dziedziny pracy inten danie. Od dziś dzień i noc będą pełnić
Lublinie; a obecnie jej wykładowcy, po denta, z drobiazgo ą dokładnością wy służbę przy tym sztandarze, ofiarowanym
Zelraiaa fiaż ziela lecznicze
salach wykładowych, laboratoriach, świe konane wzory uprzęży, wozów, przyrzą szkole przez społeczeństwo lubelskie.
Skup ziół leczniczych prowadzi „Spo
tlicach i salach sypialnych szkoły, czyta dów gospodarskich jak sortowniki Jo
Zastępca komendanta do spraw nau
łem" jak również spółdzielnie powiato
liśmy hasła wychowawcze, widniejące na kartofli, piece piekarnlane, wzorowe kop kowych ppł. Dzicbowicz odczytuje roz
we i gminne, Związek Samopomocy
pięknych plakatach na czołowych m iej ce kartoflane, wzorowe kopce do susze- kaz nominacyjny, podpisany przez Mar
Chłopskiej, oraz Spółdzielnie Zielarskie. scach w gmachu szkolnym.nia sianą, a nawet wzory banknotów słu szałka Rolę - Żymierskiego i jego zastęp
Akcja zbioru ziół leczniczych, dzięki
Przytoczone jedno z wielu haseł — żące do rozpoznawania banknotów fał cę do spraw polowyeh, generała dywizji
pomocy organizacji młodzieży „Wici", utrwalać owoce zwycięstwa — widzieli szywych i zniszczonych, podlegających Mariana Spychalskiego.
wymianie.
Z.W.M., T.U.R i harcerstwa dała zbiór 61 śmy realizowane na każdym kroku.
toa podium ' wchodzi dowódca I Dy
Dowodzi to, że dowództwo szkoły ma wizji Kościuszkowskiej, gen. dyw. Rew!"-s. kg. ziół leczniczych i przemysłowoPowstała w Lublinie szkoła jako pla właściwy program wychowawczy, dowo
!?cznir.zych. Okręg lubelski dostarczy!
ziuk. Orkiestra gra marsza generalskie
7 kg. ziół. Największe nasrłenić sku cówka jest nową i nieznaną dotąd w Ar dzi to, że demokratyczna Armia Polska go. Generał z ramienia naczelnego wo
mii
Polskiej.
Szkoła
Ofic.
Inlendeńtury
otrzymuje
właściwych
oficerów.pu przewidziane jest na ostatnie miesiące
dza będzie pasował podchorążych na oZ rozwojom życia intelektualnego w ficerdw Intendentury Armii Polskiej. Na
roku. Ogólny zbiór przewidziany jest ha może poszczycić się niebyłe jakim dorob
kiem.
Trzy
wydziały
szkoły:
mundurowoszkole zaznajamiają nas stojąco na
126—150 tys. kg.
komendę dowódcy batalionu kpt. Stefań
wysokim poziomie gazetki ścienne, afi
x
1-------------- oce----skiego wyciągnięte szeregi podchorążych
sze dekoracyjne, obrazy, krucyfiksy, fi
łamią się w ósemki i zacliod/.ą w zsugrranki, tablice, portrety.
tych kolumnach przed podium generała.
Wszystko wykonane z dużym nakła
-Występuje prymus szkoły podcli. Wójdem pracy, pomysłowości, a często — ta
towicz Marian, klęka z bronią n nogf
lentu, przy minimalnych kosztach. Deko
przed generałem. Generał uderzając W '
WARSZAWA, 20.X. (Potpress). Dnia 18- świadczeń regałowych z bieżącej jesiennej racje sceny wykonane przez jednęgo z
podchorążych mogą zadowolnić najbar ramię obnażoną szablą, powtarza słone*
£>m. mirńater aprowizacji i handlu — Je kampanii.
nominacji: „W imieniu Rządu Rzeczypo
rzy Sztachelaki — wydał zarządzenie do
4. Premie 30 zł za 100 kg ziemniaków dziej wybrednych znawców sztuki deko spolitej Polskiej mianuję Was podpo
tyczące specjalnego premiowania pienięż dostarczonych' przed dniem 10.XI należy racyjnej.
Obrazy i portrety dowodzą już nie zdol rucznikiem". Ku chwale Ojczyzny ob. ge
nego rolników, za przyśpieszoną dostawę wypłacać niezależnie od normalnej urzędo
nerale" — odpowiada pasowany.
*emniaków w ramach akcji świadczeń rze wej ceny z! 6.— płaconej producentom.
ności, lecz talentów, talentów wyłania
Kolejno podchodzą ósemki, przyjmu
czowych.
5. Treść powyższego za rząd
Woje jących się z masy wychowanków, rekru jąc symboliczne uderzenia szablą.
W związku z opóźnieniem zbioru ziem wódzkie Wydziały Aprowizacji i Handlu tujących się z ?odzm chłopskich, robotni
Po kończonej nominacji 284 nowych’
czych i inteligencji pracującej,
niaków spowodowanym warunkami atmo podadzą natychmiast Starostwom Powia
ofieey
generał Bewziuk gratuluje im
KU CHWALE OJCZYZNY
sferycznymi oraz koniecznością szybkiego towym i SpAMNelniom Rolniczo-Handlo
w krcłikim przemówieniu otrzymania
OBYWATELU
GENERALE.
rozprowadzenia ziemniaków na zaopati-He- wym do stgsowcmin 1 opublikują ve wszy
stopnia oficerskiego i wskazuje na donio
Podwórze garnizonu szkolnego zapeł
ale zimowe ludności zarządzam niniejszym stkich .zArzą-Uch gmin i punktach zsypu
słość i odpowiedzialność stojących przed
nione jest stojącymi w karnych.szeregach
dla przyspieszenia dostaw ziemniaków ze nh widocznych miejscach. ..
nimi zadań.
2S4 absolwentami Ofic, Szkoły Inlendenświadczeń rzeczowych dodatkową premię
Po przemówieniu gen. Bcwziuka odby*
ooo-------------—
za wcześniejszą dostawę ziemniaków, a .
ła się defilada świeżo mianowanych ofi
mianowicie:
cerów. Wokół trybuny przy ul. Zamoj
skiej
zebrał się tłum ludzi. Obok gen.
li. Za dostarczone na świadczenia rze
TEATR ZIEMI ZAMOJSKIEJ dokonał Zamosciu, z całą ofiarnością odwiedzi na
czowe ziemniaki do punktów zsypu przed dużego wyczynu, udając się do sąsiednie- stępnie: Hrubieszów, Tomaszów i Szcze Rewziuka zajęli miejsce wiceprezydent
miasta ob. Krzykała, przedstawicioJe Zw.
10,XI 1945 r. będzie wypłacana producen- j go,_ trudno dostępnego
_
___ ^ z_ „Matu
__ _ brzeszyn.
Biłgoraja,
Zawodowych, duchowieństwa, prasy oraz
tom dodatkowa premia w wysokości 30 zł ' rq“, sztuką Fodora, Dobrze opracowana
•
*
*
grupa oficerów. Przy. dźwiękach marsza
od każdych 100 kg oddanych ^ziemniaków, ' sztuka zasługiwała na to, by się rezultaW Szkole Sztuk Plastycznych w Zamo maszeruje batalion szkoły, prowadzony
2. Premia ta nie powoduj® umniejszenia
włożonej w nią pracy podzielić. Ze. ściu rozpoczął »ię rok szkolny dnia 15 wrze przez komendanta, ppłk. Michajłowa oprawa rolników do otrzymania przewld.-Ia- s>P<» teatralny zaniósł miastu posbawio- śnią. Przy szkole otwarty został jednoro- raz zastępców ppłk. Dziebowicza ł m jr : -ch premii rolnych należnych rolnictwu, nomu teatru i rozrywek kulturalnych, rzecz j czny kurs dla kreślarzy. Zapisy, jak do Klejera defiluje kompania za kompanią.
szkoły, tak ^ na kurs, trwają w dalszym
w myśl zarządzenia z dnia 24.VKI. Dz. mającą duże-walory artystyczne.
Nowominnowanl oficerowie wykazali
Świadczeń Rzeczowych Nr 18,
| Warunki pc.róźy oraz miejscowe wa- ciągu. Praca w szkole, która organizuje swą dziamką postawą, że oficer intendent
nowe pracownie, rozwija się coraz lepiej. jest nie tylko dobrym gospodarzem, ale
3- Premia 30 zł za 100 kg ziemniaków ( ruł'-ki bardzo trudne do pokonania nie zraBrak sił fachowych w dziedzinie przemy i wyszkolonym, zdyscyplinowanym żoł
wypłacana będzie rolnikom także za już -dly pełnych zapału członków zeapołu, co
słu artystycznego wskazuje na konieczność nierzem. Po defiladzie i uroczystym od pro
dostarczone ziemniaki, tj. przed ogłoszę- ! trzeba podkreślić w kronice tej oświatowykorzystania uzdolnień młodzieży w tyra wadzeniu sztandaru odbył się w świetli
ńlem niniejszego zarządzenia na poczet wej placówki, “który nie poprzestając aa i zakręci*.
cy szkoły bankiet.
(z)

Otwarcie Klubu Inteligencji Pracującej

Traii dla dzieci

Promocja S-p powojennego kursu

Cifie. Szkoły Sńtenclesitiiry w L u b lin ie

Specjałne premie

za przyśpieszoną dostawę ziemniaków
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Polaku miej s e r c e !

Caritas" wznawia swą samarytańską działalność

W ramach ogólnopolskiego programu
Za te skromne ofiary uda się otworzył
Jak wiadome, nieodłącznym towarzy
szem każdej wojny jest nędza materialna i „Caritas" lubelska urządza w niedzielę dn. kuchnie, gdzieby, choć może część biednef
lubelskiej młodzieży, znalazła tanie a pożymoralna. I po ostatniej zawierusze pozo 21 października zbiórkę uliczną.
WA irilE JeZ E TELEFONY UH*
Gdy w niedzielę .na uHcach Dublina po wne obiady; umożliwi się polepoaenie wat
stały nie tylko gruzy rozbitych miast, lecz
Pogotowie ratunkowe
■• • • 22"^^ i tysiące zabitych, kalek, tysiące wdów i dejdą zbierający ofiary, Polaku, miej ser-, runków w wielu sierocińcach borykającycł
się codziennie z trudnościami zaopatrzeniu
oe!
Straż ogniowa > • •
i » , • * 11-11 sierot.
W miarę swych możliwości, złóż do prosz i wyżywienia; nakarmi i niejedną biedny
W naszym kraju musimy -wspólnym wy
Pogotowła elektryczne przy Eleksiłkiem dźwigać z ruin bohaterską War ki swój dar. Pamiętaj, że za te skromne opuszczoną starowinę, choć dorywczo, wy
. irowai Mlejakiaj ■
• • • • 29-61 szawę, setki miast, miasteczek i wiosek, ofiary pomożemy sierotom Warszawy, o rwie się niejednego, przez skromną zapc
.Warsztaty wodociągowe 1 kanaliz. 21-4- ale _ prócz tego — nie wolno nam także których niedawno pisał biskup lubelski w mogę, z położenia bez wyjścia.
Pyiuniy Komendy Miasta M.O. teL 23-8o zapominać o- tysiącach sierot warszaw swym apelu do wiernych „... że 60.000 mar
Polaku, miej serce dla swych współro
skich, o całym szeregu problemów związa luczMch mieszka w gruzach zniszczonej daków!
stolicy,
a
7.000
od
6—14
lat,
sierot
i
półaienych
z
powrotem
rodaków
z
Zachodu,
o
TEATR I KINA
IjohBn, znany ze swej ofiarności, nie po
przesiedlonych, nie mówiąc już o najroz rot, musi być natychmiast wywiezionych,
i T U łT B ll MIEJSKIEGO
by nie zmarniały w ciągu nadchodzącej »- zostanie napewao w tyle za Innymi mia
maitszych przejawach biedy lokalnej.
stami Polski
w rtodairtę do. 21-X iw. o godz. 12-tejT Z tych na pierwszo miejsce wysuwa się my“.
-ooo__________ komika, artysty scen konieczność przyjścia z pomocą dziecku
■totocmych, ułutaleńoa publiczności, niezaró- i uczącej się młodzieży: Położenie nauczyAntoniego Fertnera, oraz .cielstwa, zwłaszcza szkół powszechnych,
IBtoaboiariny JBkywtyny Marynowskiej i jest również niezwykle ciężkie i ludziom
nawsaechnle znanego z koncertów i radia, tym, którzy z podziwu godnym poświęce
niem żyją i pracują, jaltże często, w naj Na zaproszenie Związku Zawodowego w Berlinie 1 w Petersburgu — długolet-_
barytona Tadeusza Łucsaja.
W niedziele ó godz. 15.30 po raz ostatni bardziej -prymitywnych warunkach, społe Literatów Polskich Klubu Literackiego w ni profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza
■arcywesota lekka komedia „Nustu żonecz- czeństwo nasze — oceniając ich pierwszo Lublinie w środę 24.X 1946 r. w auli Kato we Lwowie. Członek Polskiej Akademii Uka“ A. Hopwooda z Marią Gorczyńską w rzędną rolę w budowaniu przyszłości Pol lickiego Uniwersytetu Lubelskiego o godz. miejętnośd. Brytyjskiego Instytutu An
ski — winno .przyjść (w widu miejscoworold tytułowej.
Ó godz. 18.30 tegoż dnia po raz ostatni ściach już przyszło) z zorganizowaną po- lT^ej znakomity uczony — antropolog prof. tropologicznego (FJLA.I.) i licznych to<
„Artyści" w premierowej obsadzie ż Mai- mocą.
dr Jan Czekanowaki wygłosi prelekcję na warzyatw naukowych. Autor „Zarysu An
kiewicz, żeliaką Ossowsicą, Kondratem, Pi-* Władze państwowe i samorządowe, związ tenjat: „Polska — Słowiańszczyzna. Tezy tropologii Polskiej", „Wstępu. do Historii
cheisklm, Chmielarczykiem, Kowalczykiem ki zawodowe robią bardzo wiele, ale to
Słowian", „Człowieka w czasie i przestrze
wszystko ple wystarczy — zbyt wiele jest antropologa". Bilety w cenie 16 zł, dla ni" i wielotomowego <jzieła o badaniach
is-Klejerem na czele.
p
>
o
trzeb.
młodzieży szkolnej 1 akademickiej cxraz dla antropologicznych na obszarze między NI
ANTONI FERTNER W LUBLINIE
Mając to wszystko na uwadze i sądząc,
Wielkie zaciekawienie wzbudziła wiado iż każda poważna inicjatywa społeczna ma członków Klubu Literackiego — 10 zł. lam a Kongo.
mość o występach znakomitego artysty wielkie pole działania — biskupi polscy i Przedsprzedaż biletów w księgarni Budziscen warsz awrktch Antoniego Fertnera, juk na swej pierwszej konferencji powo-’
który w swoim niezrównanym repertuarze jennej postanowili wznowić działalność To szewskiego, Krak. Przedm. 29.
wystąpi tylko 2 razy, tj. w niedzielę dn. warzystwa Miłosierdzia „Caritas", tak zna V osobie i osiągnięciach naukowych
9
21 października o godz. 12-ej i w ponie nogoi przed Wojną ze swej pracy dobro CzetoanowBkiego’ niech mówią same fakty:
na
działek dn. bm. o godz. 18.30. Obok zna czynnej, zwłaszcza w zachodniej ! pohid-,
c e ^ a i ^ Afrykańskiej Ekspedykomitego gościa wystąpi primaballerina o- niowei Polsce. Dzisiaj organizacja „Cari-i
_
. . _ .
pery Krystyna Marynowskax świetna wy tas" ma objąć cały teren Rzeczypospolitej j cjl w latach 1907 1909. Znany badacz Akonawczyni tańców klasycznych. Część i dołączyć swój udział do watki o poprawę | fjyjd środkowej. Twórca antropologii poiwokalną reprezentuje zaszczytnie znany z ,osu najbiedniejszych, najbardziej potrze-1 . 7
«uWk«wat na «tanowisfea(*
l oncartów i radia świetny baryton Tadeusz bulących opieki
*
'skiej. Po pracy naukowej na BtanowsBcacn
Uicza), który odśpiewa cały szereg arii i 1
wyjątków z oper. Bilety sprzedaje kasa
w Radzie Związków Zawodowych sala B SZKOŁA BUDOWNICTWA w Lublinie*
»VłWłHUWU
a’ru Miejskiego.
*vrb*i.«HBi;cxr ■
Krakowskie Przedmieście 29, w pierwszym r --jmuje w terminie do 25.X br. na 6-cil
.DOM ŻOŁNIERZA dziś'i codziennie ak j OGŁOSZENIA URZĘDOWE
terminie o godz. 10-ej, a w drugim termi n ięczny koedukacyjny Kurs Kreślą!
tualna rewia „Kociubińsld i Kwasiborski” |
o-godz. 10.30 odbędzie się Walne Zgro Technicznych. Informacje w afiszach 1 W
Pocz. o godz. 6.30.
Wydział Odbudoyy Urzędu Wojewódz nie
TEATR
MARIONETEK. „BEMOL" | kiego Lubelskiego, ogłasza przetarg nie madzenie członków Związku Oddziału l u  sekretariacie szkoły w godzinach od 9—14,
1568
^
1642
wkrótce wystawi nową premierę pt. „Swi-j ograniczony na roboty centralnego ogrze belskiego.
niarck i Królewna" Andersena jako operę wania w Gimn. im. -Staszica w Lublinie, Dyrekcja Okręgowa Kciiei Państwowych KURSY Kierowców Samochodowych w Lu
komiczną z muzyką i baletami lcompozy- j ul. Aleje Racławickie 20 b. Ślepe kosztory w Lublinie oglaasa przetarg na odbudowę blinie przy ul. Żmigród 6, przyjmują co
torów francuskich-XVIII wieku, Opraco-; sy do nabycia w Urzędzie Wojewódzkim, dwóch mostów drewnianych o długość* dziennie zapisy kandydatów do zawodu
wanio muzyczne St. Szeligowskiej, lalki i Wydział Odbudowy, pole. Nr 76. Termin 22,70 m i 44,80 m na odcinku Werbkowice ezoferskiego. Wyczerpujących informacji
składania ofert został przedłużany do dnia — Hrubieszów. Oferty należy okładać w udziela kancelaria Kursów w godzinach od
dekoracje J. Ulwy.
,
1593
KINO „APOLLO" od wtorku 16 bm. 23.X 1915 r„ godz. 12-ta.
Dyrekcji w Lublinie ul wysssTńsfcłego N r 14 8 <to 17-ej . ___
Naczelnik Wydziału Odbudowy do dnia 31 pnidsiemika ba., jy&fttfne, Ib-to, PROFESOR śpiewu, jubilat, Antoni Se
wyświetla wspaniały film prod. polskiej pt,
niż. Gozdek.
„Biały Murzyn". W roi. gł. Tamara Wisz- 1613
Ciż.
gdzie w tymże dniu nastąpi otwitfww o- ąttard - Różański, udziela lekcji śpiewni
niews’
ska, ——
Baśka Orwid, Mieczysława CwiUrzędu Woiewódż- i fert- Wymagane Jest wadium w wysokości! Przyjmuje; wtorki, środy, czwartki,’ piąb
Kliń kn, Jerzy Pichelski, Aleksander żabi IV* Kos&oryny ślepe l informacje można
£ -<C-12 i od 18-18, uj: Orla 7 m. 6
-id Józef
Józef Węgrzyn.
Wetrrzwi. Nadnronram
Pol- kiego Lubelskiego ogłasza przetarg me ,
w nn»kr.« mokól Nr 78. Dvrck-,£53
iizyński,
Nadprogram Pol
ograniczony
na
'^
t
y
^
o
r
i
t
o
w
b
u
d
o
w
I
Dyr6k*
ska Kronika Filmowa Nr 27. Pocz. seans, lane w Imdynku państwowym przy u l.! cja zastrzega ecfc.c wybór oferent*
o godz. 14.30, 16.30; 18.30, w niedz. 12.30. Wieniawskicj Nr 5. Po ślepe kosztorysy ‘
A,ccssii»i): Sliti&y J&fWSPKMi. I
KUPNO - SPRZEDAŻ
)
f lNO „BAŁTYK" od wtorku 16 biń. należy zgłaszać się w Urzędzie Wojewódz‘
KUPIĘ
podręcznik
do
nauki
angielskiegł
Ujłrzejmie
proszę
o
przybycie
na
posie
wyświetla film wielkiej doniosłości pt j kim, Wydział Odbudowy,- Spokojna 4, pok.
Miejskiej Rady Narodowej w Lub Grzebieniowsktego lub Jastrocha część dru
„Berlin". Film nakręcony przez 28» opera Nr 76. Termin składania ofert upływa dnia dzenie
dnia 22.X 1945 r. o godzinie. 10-ej punk gą. Bernardyńska 3 m, 6 II p., wtorek*
torów. Nadprogram Polska Kronika . Fil 25.X 1945 r. o godz. 12-ej, po czym nastąpi linie
1CL
tuałnie, ul. Krak. Przedm. 39. Porządek czwartek, między 4—S godziną.
mowa Nr 27. Pocz. seansów o godz. 14.30, otwarcie ofert. Obecność oferentów dopu obrad:
1) Przyjęcie protokółu z ostatniego
16 30, 18:30. W niedz. 12.30.
szczona.
posiedzenia plenarnego Rady. 2) Przyjęcie SPRZEDAM ftiateriuł na palto dla księNaczelnik Wydziału Odbudowy i zaprzysiężenie nowych członków Rady.
** KINO „P.IAŁTO" od wtorku 16 bm. wy
ofSoeaki damskie Nr 39. Olejna 7—A
inź. Gozdek.
świetla potężny dramat prod. polskiej pt. 1613
1641
3 ) Sprawa podwyższenia opłat targowych 1
„Moi rodzice rozwodzą się" w/g powieści
oraz
czynszów
za
lokale
sklepowe
na
tar
Namila Nordena. Reżyser M. Krawicz. W OKRĘG. ZWIĄZEK PLANTATORÓW R.P. gach miejskich l w Miejskich Halach Tar SPRZEDAM zaraz 10 uli „Lewicld" z kor*
W LUBLINIE
wyposażeniem, wirówki do miodu,
ol gł. M. Gorczyńska, J. Andrzejewska,
gowych. 4) Sprawy mieszkaniowe miesz pietoym
narzędzia atolarskie, ogrodnicze, rohnjczi V
L. Niemirzanka, Kaz. Junosza-Stępowski, ogłasza, że w dniu 28.X 1945 r. odbędzie
kańców miast*
''? ^ r
! itp. ni. Mefeiewslca 11 (obok Lilpopa), La
Fr. Br<xlniewicz, Ina Benita. Początek se• w Lubinie prv,y ul. Ewangelickiej 6 na
członka Wojewódzkiej Rady Nai-odo
”
* \ -z-a
nnsów o godz. 13, 15, 17, 19, w niedz. i m. 7, Walać Zebranie Okręgowego Związ wej. C) VCołnc wnioetó..
1640
'
_____________________________
ku Plantatorów Tytoniu i Delegatów Po
śwlęt 11.
SFRZEDAM motorek do lalderow-ania z
wiatowych 2iwląsków OIcręgu I.ubei ikiego,
---- oOoj___ DROBNE OGŁOSZENIA
\ kompresorem. Wiadomość: Pilsudeldcgo 10
z następującym porządkiem dmemunn:
m. 6.
1610
1.
P -c a fc a m c a d ia w u
„ Zagajenie., ,
J
^ „
. KLEMKO Edward syn Jana, ur. dn. 24JOI
I IWe.«ev .
n M O M a w .1
•■S u
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu. 19U r > zamieszkały w KoUicach pow. To- ^ POKOJU poszukuję przy rodzinie'. Windo3. Sprąwa zaopatrzenia plantatorów.
inaszów, unieważnia zgubione doJuimentj-,; mość: Krak. Przedm. 41, „Żar".
1620
na dzień Ul paSdziernUca 191,5 (niedziela)
4. Sprawa założenia Spółdzielni Okręgo zaświadczenie rejestracyjne wydane przez
8.00 Transmisja z Warszawy I. 8.30 Prze
wej.
1280 Z POWODU wyjazdu na Zachód sprzedam
RKU Zamość.
mówienie., pt. „Miej serce"
wygłosi ks.
5. Wolne wnioski.
aptekę w Firleju, pów. lubartowskiego.
Stefan Brewiński. 9.45 Haydn: Symfonia
Zainteresowani plantatorzy proszeni są UNIEWAŻNIAM skradziony dowód osobi
1564
D-dur W wyk. PhHadełfl,jskiej Orkiestry o przybycie.
sty nazwisko Krupska Helena, zam. w ko
pod dyr. Leopolda Stokowskiego. 16.00 Wia 1647
Prezes: W.‘ Kalal;ucki.
lonii Obroty, gm. Wilkołaz, pow. Zamość.
RÓŻNE
domości lokalne. 16J.0 Wiązanki fortepia
OSTRZEŻENIE
‘
__________ ___________
._______ 1634 UWAGA PROWINCJA. Artykuły mularnowe z płyt. 16.25 Radiowy przegląd ty
Ostrzegam przed nadużyciem dokumen- | ZAGUBIONO dowody osobiste wraz z kar^ ęko - mydlarskie oraz wszelkie chemika
godnia. 15.35 Beethoven: Symfonia Nr 7
w oprać. Felicji Hdenlgapmn. 16.25 „Wśród tów osobistych, wystawionych na nazw!-! tą rejestracyjną RKU Lublin-miasto, naz lia po cenach najniższych poleca: War
czasopism literackich" — pogadanka w o- sko Mtnakowskiego Wiktora, kontrolera wisko Skoczylas Henryk.
1636 szawska Składnica Chemie cr.a wł. J. Szm igiewukl, F. Kramer i L. ZiegenhUte. War
p:narwaniu Jerzego PteSndarowlcza. 16.40 Akcji Siewnej na woj. warszawskie.
Dokumenty te zostały skradzione w dniu
szawa, Marszałkowska 113.
1546
Najpięłmiejsae pteśnL Wykonawcy: M. Fle
NAUKA
ta. T. Schipa, R. Norton. W. Baraowa, J. 19K 1945 r. w Lublinie.
FABRYKA
chodników
i
wycieraczek
„Wa
W
ikttr
Minakoioski.
Schmidt (płyty). rtJOO Tterwmteja z WarZ DNIEM 1 listopada rozpoczynają się wel", Lubasz 1:. Czarnkowa, poleca swoje
Za zgodność;
«z»wy L 22.00 Wieczorna mozaika muzy
146(.
Wojewódzki Pełnomocnik Kursy Nowoczesnego Kroju i Szycia pod wyroby.
czna. 23.00 Transmisja z Wammawy L
Akcji Siewnej’ w Lublinie kierownictwem J. Rulik. Była instruktor KAPCE zakopiańskie, wózki dziecięce, pcf
ka profesora Paryskiej Akademii Mód Le- lecą „Świat Dziecka" Kraków, Floriański
B. Drwal.
Huła Lubartów produkuje butelki wszel-; 1646
wańskiego. Prędko i dobrze przygotowuje 24, tek 5 ^-24.______
_
15S(
kiego rodzaju, butelki dla aptek, słoje \
UWAGA BUCHALTERZY
do egzaminu czeladniczego i mistrzowskie
■d gąsiory. Zamówienia na miejscu w Hu- l
SZYBKI ł wygodny środek lokomocji dl
go.
Tamże
pracownia
kostiumów
i
okryć
Zarząd
Związku
Zawodowego
Księgo
cie i Zjednoczeniu Przemysłu Budowla- " ’ wych w Polsce Oddział w Lublinie podaje damskich. Zapisy: Lublin, ul. Przechodnia Gdyni. Wiadomość Eychawska 29 m. £’nego w Lublinie Cicha 6 Teł. 27-0'
1631
1635
do wiadomości, że dnia 28 października br. 1 m. 3.
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