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Szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta
Krajowej Rady Narodowej przesyła w inlo
nlu ob. Prezydenta wszystkim organiza
cjom, instytucjom, związkom i osobom
prywatnym podziękowanie za nadesłane
życzenia
z okazji ftwint Wicłklejnocy.
kiej Brytanii i .Stanów Zjednoczonych zo
stało uzgodnione.
LONDYN. Belgijski minister spraw za
granicznych, przewodniczący generalnego
niemieckiej tliiiy fcamlinwei
zgromadzenia ONZ, Spaak, przybył do
BRUKSELA, 25.4. Międzysojusznicza
Londynu w celu odbycia konferencji z brytyskim ministrem spraw zagranicznych Komisja do spraw odszkodowań podała do
wiadomości o sposobie podziału niemiec
Bevinem.
LONDYN. Podozas rozmowy z min. Be- kiej floty handlowej pomiędzy 15 państw
vłnem belgijski minister spraw zagranicz sojuszniczych. Trzecia część niemieckiej m a
nych Spaak oświadczył, łż o ile sprawa rynarki handlowej przypada Związkowi lir
Nadrenii, Zagłębia Kuhry i Saary będzie dzlcchlemu, który dzieli się swą częścią, z
rozpatrywana na konferencji ministrów Polską, dwie trzecio zaś zostanie rozdzie
spraw zagranicznych w Paryżu, Belgia do lone pomiędzy Wielką Brytnrtę, Stany Zje
maga się dopuszczenia jej przedstawicieli, dnoczone 1 resztę państw k junznie.zyeh.
i ul ustalony
jak i reprezentantów Holandii, do wzięcia Udział państw w podziale
udziału w obradach, zgodnie z uchwałami na podstawie tonażu, straconego w czasio
wojny. (PAP)
konferencji poczdamskiej. (PAP)

k w s m f e r e iiic j a 4 m i n i s t r ó w
PARYŻ. W kołach politycznych Paryża ministrów będą mogli opracować traktaty
twierdzą, że konferencja 4 ministrów z pewną nadzieją, że uda im się przedsta
spraw zagranicznych, która rozpocznie oh- ! wić uzgodnione dokumenty 21 rządom na
rady w bież. tygodniu, będzie punktem i konferencji pokojowej.
zwrotnym w międzynarodowych atosun- ! WASZYNGTON. Amerykański minister
kach dyplomatycznych. Spotkanie 4 mini- 1spraw zagranicznych Byrnes wraz ze swy
strfior spraw zagranicznych Wielkiej Trój- ' mi doradcami udał się do Paryża na kon
U 1 Francji odpowiada celom taktycznym J ferencję ministrów spraw zagranicznych,
dyplomacji francuekiej.
której obrady rozpoczną się we czwartek,
Dobrze poinformowane koła dyploma- ' dnia 25 bm. Obserwatorzy dyplomatyczni
tyczne francuskie przewidują trudności w j jednogłośnie uważają, że będzie to naj
osiągnięciu porozumienia między 4 mocar- ; bardziej doniosłe spotkanie ministrów
łtwami, zwłaszcza w sprawie Włoch. Dele- ' spraw zagranicznych wielkich mocarstw, i
g&cja francuska niewątpliwie będzie się \ Byrnes zamierza odbyć W środę konferen
starała wnieść na porządek obrad sprawę I cję ze swymi doradcami i nawiązać wstęp
zachodnich granic Niemiec. Stopień osią- ! ny kontakt z brytyjskim ministrem spraw
gniętego porozumienia pomiędzy Francją I zagranicznych, Bcvłnom. W kolach poli
a państwami anglosaskimi w tej sprawie tycznych twierdzi się, że stanowisko Wiel
może wpłynąć na linię przyjętą przez de
legację francuską w innych sprawach, np.
w sprawie Włoch.
LONDYN. „Times" omawiając zadania,
bekające konferencję 4 ministrów w Pa
ryżu stwierdza, że brytyjski minister
spraw zagranicznych Bevin będzie miał
okazję uprzedniego omówienia szeregu
WARSZAWA. Do Warszawy przybył w
spraw, znajdujących się na porządku ob
dniu
wczorajszym, samolotem specjalnym
rad konferencji z premierami dominiów
z Paryża, francuski minister produkcjiorytyjskich.
Główne miejsce wśród spraw spornych przemyslowej, p. Marcel Paul. Minister
najmie sprawa traktatu pokojowego z Paul przyjęty został przez ministra Spraw
Yłochami. W tej sprawie zaznaczyła się Zagranicznych Wincentego Rzymowskiego
ujrwiększa rozbieżność zdań na konferen- w obecności wiceministra Zygmunta Mo
dzelewskiego.
jach zastępców ministrów.
WARSZAWA. Minister Marcel Paul zło
Korespondent dyplomatyczny „Times" uważa, że w razie osiągnięcia porozumie żył w dniu dzisiejszym wizytę ministrowi
nia co do zasad ustosunkowania się do Żeglugi i Handlu Zagranicznego dr. Ste
dawnych satelitów państw psi, zastępcy fanowi Jędrychowskiemu. Przy rozmowie
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. A.RYŻ, 25.4. (API). Louis Sail.ant, se
kretarz generalny Światowej Federacj- Zw.
Zawodowych, wysłał telegram do Trygve
Lie, sekretarza generalnego ONZ i do prze
wodniczącego Rady Bezpieczeństwa. W te
legramie tym Saillant oświadcza:
„Kongres Światowej Federacji Zw. Za
wodowych w Paryżu w październiku 1945
roku połępił reżim gen. Franco. Kongres
ten potwierdził uchwałę powziętą przez
Konferencję Światową Związków Zawodo
wych w Londynie, żądającą od rządów
państw sprzymierzonych rozpatrzenia spr.i
wy utrzymywania stosunków z faszystow
ską Hiaepanią".
W swej uchwało powziętej 24JII 1946 r.
Biuro Wykonawczej Światowej Feler. Zw.
Zaw. w imieniu 70 milionów robotników
reprezentujących 56 krajów, zaprotesto
wało z oburzeniem przeciwko egzekucji 10
republikanów hiszpańskich w Madrycie. Fe
cieracja Związków Zawodowych stwierdza,
te trwanie reżimów faszystowskim sprze
ciwia się za- .jdom wolności narodów. Fe
deracja ta nie może pogodzić się z sytua
cją, w której by robotnicy hiszpańscy byli
mordowani, a najlepsi synowie narodu hi
szpańskiego skazani byli na wygnanie,
iwiatowa Federacja Zw. Zawodowych wy
lata uczucia robotników całego świata,
jomagając się uroczyście od Organizacji
ĆJarodów Zjednoczonych, by potępiła reżim I

gen. Franco i użyła wszelkich sposób ma
jących na celu usunięcie tych ostatnich
śladów faszyzmu.
W zakończeniu telegramu Federacja Zw.
Zawodowych prosi sekretarza generalnego
ONZ 1 przewodniczącego Rady Bezpieczeń
stwa, aby p-dał do wiadomości członków
Rady, iż obecny reżim w Hiszpanii jest
pogwałceniem zasad postępu i praw de
mokratycznych, zawartych w Karcie Na
rodów Zjednoczonych.

obecni byli: naczelnik Wydziału Zachodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
<jr Tadeusz Chromeckl, naczelnik Wydzialu Zagranicznego Ministerstwa Żeglugi i
Handlu Zagranicznego Bronisław Kowal
ski, pierwszy sekretarz ambasady R. P.
w Paryżu Aleksander Bekor. Ze strony
francuskiej uczestniczyli w rozmowach —
radca ekonomiczny francuskiego Młnisterstwa Spraw Zagranicznych Gili et oraz rad
ca handlowy ambasady francuskiej w War
szawie Salllcns.
Po śniadaniu wydanym przez Minister
stwo Spraw Zagranicznych w Hotelu „Po
lonia" na cześć ministra Marcel Paul‘a, w
którym wzięli udział ambasador Francji
w Warszawie Gareau, poseł do KRN An
drzejewski .wyżsi urzędnicy MSZ oraz
przedstawiciele prasy francuskiej, mini
ster Marcel Paul odleciał samolotem spe
cjalnym do Paryża.
WARSZAWA. Minister produkcji prze
mysłowej Republiki Francuskiej, p. Marcel
Paul, w momencie odjazdu złożył następu
jące oświadczenie przedstawicielowi agen
cji France Presse:
„Jestem bardzo zadowolony z niej wizy
ty w stolicy Polski. Widziałem kiedyś War
szawę w innych okolicznościach i ogląda
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łem ją teraz z wielkim wzruszaniem.
Wspólnie z Rządem Polskim rozpatrywa
łem w atmosferze całkowitego zaufania
podstawowe zagadnienie, Jakim jest dla
Francji sprawa węgla i znalazłem tu tak
pełne zrozumienie, jakiego mogłem soblo
tylko życzyć. Rząd polaki dołoży wszelkich
starań, aby móc jak największą ilość wę
gla przeznaczyć dla Francji. Eksperci zaj
mą się natychmiast tą sprawą, aby jak
najszybciej ją załatwić.
Mam nadzieję, że układ ten w istotny
sposób przyczyni się do uregulowania
spraw gospodarczych l politycznych pomlę
dzy naszymi krajami, których interesy 1
bezpieczeństwo są wspólne".
Minister Marcel Paul, który jest jedno
cześnie wiceprzewodniczącym Federacji
Więźniów i Deportowanych Politycznych
we Francji, przesłał wyrazy pozdrowienia
byłym więźniom 1 deportowanym polskim,
a głównie swoim kolegom z Oświęcimia i
Buchenwaldu. (PAP)

Z n ik n ię c ie
z w ło k M u ss o lin fc g o
RZYM, 25.4. Mediolańskie władze sa
morządowe podały do wiadomości, że zwło
ki Mussollniego znikły z cmentarza. Spraw
cy wykradzr.iia zwłolc musieli byc spło
szeni, gdyż pozostawili w trumnie nogę.
Jak wiadomo, Mussolinl został rozstrze
lany przez partyzantów włoskich w maju
1945 r. Zwłoki jego zostały pochowane na
jednym z cmentarzy w Mediolanie, miej
sce grobu trzymane jednak było w sekre
cie. (PAP)
-ooo-

O tr u c ie S S -in an ów
w o b o z ie p o d N op ym L ep ga
LONDYN, 25.4. W obozie dia i :neó.v
wojennych pod Norymbergą 283 SS-manów
zostało otrutych za pomocą Chleba, n w .e.
rającego arszenik. Agenci wywiadu bry
tyjskiego poszukują 4 więźniów obozów
koncentracyjnych, którzy byli zatrndn. n,
w piekarni obozowej i podejrzani są o do
konanie tego czynu.

Str. 2.

Dziesiąta Sesja
(Le Be) Jutro rozpoczyna «l\“ X. Str
ują Krajowej Bady Narodowej. Na po
rządku dziennym ni; sprawy niezwykłej
doniosłości: referendum ludowe, budżet,
plan Inwestycyjny.
Pewne czynniki naszej polityki między
partyjnej przyczyniły się do zamglenia
istotnych problemów polskiej państwo
wości i przyszłości narodu. W oficjalnych
wystąpieniach na. forum KItN pokazało
się zgipię z zasadniczymi posunięciami
Rzi;du Jedności Narodowej,- ale w co
dziennej praey w terenie 1 w praktyce
prasowej robiło się „perskie oko“, dając
do zrozumienia, że ta ofiejalnn polityka
jest tylko na niby. Podpis pod refor
mami — dla dołów, a „perskie oko“ w
stronę tych, którzy chcieliby przywrócić
kartelowe I półfeudalne stosunki. W ta
kiej sytnaeji jest najlepiej, aby naród sam
bez pośredników 3lę wypowiedział, jak
zapatruje się na reformy gospodarczospołeczne. Krajowa Rada Narodowa bę
dzie obradowała nad projektem postępo
wania w glosowaniu ludowym, które ma
przełomowe znaczenie, ponieważ pokaże
tezpożrednio i niedwuznacznie, co naród
myśli.
Konsolidacja polskiej państwowości wy
maga oprócz normalizacji stosunków we
wnętrznych, której toruje drogę referen
dum ludowe, konsolidacji gospodarki na
rodowej. Ekonomika polska standu po
wyzwoleniu zniszczonego kraju w obli
czu katastrofy. Rozbieżność między wy
datkami a dochodami państwa zagrażała
Inflację. Wydatki na pierwsze uprzątnie
cle domu polskiego, na umożliwienie pro
dukcji, na instalację władz w terenie itd.
pochłonęły cały ten kredyt, który pańswo mogło sobie stworzyć przez wypusz
czenie środków obiegowych, nie pokry
tych w całości bezpośrednim, realnym pro
(esem produkcji dóbr konsumpcyjnych.
Dalsze zwiększenie takiego obiegu dopro
wadziłoby do nieograniczonego wzrostu
een. Problem był rozwiązalny tylko przez
zwiększenie produkcji, to znaezy przez
przeciwstawienie obiegowi odpowiedniej,
coraz to wzrastającej ilości towarów, ‘
przez zbalonsowanle dochodów i wydat
ków państwa, r . l nie poszedł droga In
flacji, n starał alę rozwiązać problem
przede wszystkim ze strony produkcji i
rozwiązał go. Coraz więcej towarów prze
mysłowych pokrywa obieg, który w
pierwszym etapie naszej nowej p-\'s<wo
wości był tylko pokryty zaufaniem
Polityka Rządn Jedności Narodowej ominęia Inflację, wyprowadziła gospodar
kę finansową ze stadium improwizacji i
podniosła ją na len poziom, na którym
rozpocząć można regularne budżetowanie
przy pełnej jawności źródeł I s snkośei
dochodów, oraz kierunku t spou. .u Ich
zużycia. Na X. Sesji Krajowa Rada Naro
dowa będzie obradowała nad pierwszym
budżetem w odrodzonej Polsce, o na
ród będzie miał możliwość przek o n ać ,-ię
v celowości projektowanego zużycia do
ihodów.
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Frank o niczym „nie wiedział"
i „jak n a jlep iej źy esy l 66 P olak om
NORYMBERGA, 25.4. Po przerwie wiei ■waniu do Rzeszy, zamiast zlikwidować icil prokuratora radzieckiego Smirr.owa, kt
niejednokrotnie dowiódł mu kłamstwa.
kanocnej Trybunał Międzynarodowy zebra! natychmiast na miejscu".
Prokurator Smirnow przedstawił Trybu
się we wtorek w celu wysłuchania zeznań
Gdyby wierzyć Frankowi co do obozów
sekretarzu stanu w rządzie „generalnego koncentracyjnych, trzeba by przypuścić, że nałowi sprawozdanie Franka z 1943 r., w
gubernatora" Polski Franka, Józefa Dub „generalny gubernator" dowiedział się do którym oskarżony' ubolewa nad niopowo
lera. Btihler oświadczył, że nielegalny przy piero z końcem 1944 roku o obozie w Maj dzeniem propagandy niemieckiej w sirapływ żydów z innych państw do Polski u- danku, mimo że każde dziecko w Polsce wie Katynia. „Polary n wierzą naretr-,
niemożlŁwił opiekę nad ludnością żydow wiedziało wiele szczegółów o potworno propagandzie, bo zbyt. debrze wis-Izą, co
ską. Frank byl bezsilny wobec szerzące ściach i masowych egzekucjach w tym o- my robimy w Oświęcimiu i Majda: ku"
go się w ghettach tyfusu plamistego i o- bozie śmierci. Frank twierdzi, że wybrał picze Frank.
Wynika więc 2 tego sprawozdania, że
bawiał się, iż zaraza zostanie przeniesio się raz do Oświęcimia celem nzocaneg!?
na do Rzeszy, świadek starał się zrzucić stwierdzenia, co Się tam dzieje. Jednakie Frank dokładnie zdawał sobie sprawę ze
całą winę za wypadki w Polsce aa Himm komendant obozu nie dopuścił go do zwie stosunków i metod postępowania w ob>
lera. BUhler twierdził, iż był doskonale dzenia pod pretekstem, że wybujhta epi zach.
Na pytanie o słynny dekret o „ochr.
poinformowany o planach sabotażowych demia tyfusu. Oskarżany opowiada, że po
polskiego ruchu oporu, lecz wiadomości o nieważ krążyły wciąż wersje o mor.łowa- nic i odbudowie generalnej gubernll", kićobozach koncentracyjnych na terytorium niu żydów przez oddziały GS v -sza*'* wy* i ry przewidywał karę śmierci za byle prze
„generalnego gubernatorstwa" nie dotarły wożenia na wschód, udał się on w 1942 r. winienie i wprowadzał sądy policyjn i
do niego.
do Bełżca, gdzie „miały się dziać strasz hllczno egzekucje — Frank odpowiedział:
Obrońca Franka dr Seidl rozpoczął od ne rzeczy". Szef policji CHobotscłm k po „Polska była lsrajem stojącym w płomie
czytywanie dokumentów w obronie swego kazał mu żydów zatrudnionych p r y kopa niach. Dekret ten był aktem rozpaczy
klienta, po czym sąd odroczył rozprawę do niu rowów ntrzeleckich i oświadczył, że był on katastrofalnym zarządzaniem ‘.
Podczas przesłuchania Frank:, obecna
po zakończeniu pracy żydzi ci zostaną od
dnia następnego.
była na sali delegacja polska w osobach
transportowani dalej na wschód.
NORYMBERGA, 25.4. Korespondent
System obrony Franka zojtał doszczęt prokuratorów Kurowskiego i Piotrowskie
PAP donosi z Norymberg:, że odp wiedzi nie rozbity podczas przesłuchania go przez ! go. (PAP)
b. generalnego gubernatora t krwawego
—----- oOo—kata Polski, Hansa Franka, wywołały

Bim f w
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ięzien iu w M ediolanie

wśród obecnych najpierw zdziwienie, a na
stępnie uczucie głębokiego niesmaku. Prze
stawianie nie trwało długo, gdyż na po
W ięźniow ie żądają in terw en cji kardynała
czątku Frank zasadniczo do winy się przy
MEDIOLAN. W więzieniu w San Vitto- niów stoi bandyta, nazwiskiem Barbieri.
znał, następnie jednak przy szczegółowych
re Gaol, w Mediolanie, wybuchł bunt więź Więźniowie zażądali interwencji kardy.:*
pytaniach dawał wykrętne odpowiedzi i za
niów. Policja i wojsko oblegają więzienie ła Schustera, arcybiskupa Mediolanu. Nie
przeczał sam sobie twierdząc, że nic nie
i między stronami wywiązała się formalna znane jest ustosunkowanie się kardynała
wiedział o istnieniu obozów w Oświęcimiu,
bitwa, w której 2 osoby zostały zabite, a do tej sprawy. Rodziny więźniów zgroroa
Majdanku i Treblince. Obronę swą Frank 20 odniosło rany. Więźniowie grożą za- ( dziły się poza kordonem policji i wo ska.
usiłował oprzeć na formułce, że o niczym
mordowaniem 25 zakładników, o ile woj- j trzymając w pogotowiu odzież cywilni n
nie wiedział i jak najlepiej życzył Pola
ako i policja zaatakują więzienie przy po- I wypadek, gdyby próba przedarcia się wlęs
kom.
mocy czołgów i samochodów pancernych. ! nić-w miała się udać. (PA P)
W trakcie przesłuchiwania prokurator -Więźniowie szykują się do utorowania so------ ooo—
odczytał z pamiętnika Franka zdanie, w bie wyjścia z więzienia za pomocą bomb
którym oskarżony pisze: „Wiele kłopotów i granatów. '
c
TOMfowo-teifsWrmunifcaialna
wynikło z t ’go, że profesorów umwersyteBunt więźniów rozpoczął się w sobotę
z ZSRR
tu w Krakowie przewieziono po areszto- i po południu. Na czelo zbuntowanych więź
WARSZAWA, 25.4. Umowa pocztowo-—
ooo
telegraficzna została zawarta dni* 20 mar
ca 1946 r. w Moskwie między Polską »
ZSRR. Umowa zawarta jest na tok i a u- .
p ła s z c z y k ie m d la p r o p a g a n d y a n ty r a d z ie c k ie j
MOSKWA, 25.4. Organ radzieckich ' nogo życia. „Kanada — twierdzi prof. tomatycznia przedłuża się na rok następny
związków zawodowych „Trud" twierdzi, iż Tralnln — prowadzi jednocześnie propa o ile nie zostanie wymówiona w termin!'
oskarżeni-,, wysunięte przeciwko szpiegom gandę wewnątrz kraju 1 za granicą Ciem 3-ch miesięcy.
w Kanadzie, są tylko płaszczykiem dla ne siły chciałyby‘wywołać 3-ą wojnę świa
------oOo— —
propagandy antyradzieckiej. Autor arty tową. Stałe oczernianie Zw. Radzieckie
kułu, prof. Tralnln jest zdania, że Guzicngo stwarza atmosferę niesłychanego pod
L ig i N a r o d ó w
ko, ,b. urzędnik ambasady radzieckiej w i
Ottawie, którego zeznania przyczyniły się niecenia. Jest szczęściem dla Świata : ludzGENEWA. W rokowaniach między de
do wszczęcia całej tej sprawy, Jest zdraj- . kości, że ciemno siły umierającego świata legacją ONZ pod kierownictwem Kodero
>, pragnącym zdobyć środki do wygód- ale mają decydującego wpływu". (PAP)
wa (Polska) a delegacją szwajcarską pod
kierownictwem ministra spraw zagran.czrych, Potitpierre, osiągnięto porozum'śnie
w sprawie prac jęcia budynków 1 pracow
Cfi NOWY JORK. Delegat brazylijski na wanych przez dyrekcje miejscowych fa ników ~Ligi przez ONZ. W gmachu Ligi
odbył Się akt finalny podpisania umowy
posiedzeniu Rady Międzynarodowego Biu bryk.
ra Pracy, Gilberto Amado oświadczył, żs
WIEDEŃ. Na wniosek austriackiej przez szefów delegacji ONZ 1 szwajcar
rząd brazylijski czyni przygotowania do partii socjalistycznej, parlament rozpoczął skiej. Umowa wejdzie w życie po Jej pod
Plan inwestycyjny jest trzeeim z dzie przyjęcia setek tysięcy emigrantów z Eu dyskusję nad projektom reformy rolnej. pisaniu przez sekretarzy Ligi i ONZ. Do
Reforma rolna W Austrii przewiduje w komisji likwidacyjnej wszedł, na wniosek
dziny gospodarki punktem obrad X. Se ropy.
ffr MOSKWA. Po raz pierwszy od czasu
sji KRN. Z planem inwestycyjnym zwią wojny otwarte zostały w Leningradzie-tra pierwszym rzędzie upaństwowienie w-eł-ciej szefa delegacji polskiej Putramenta, de
własności ziemskiej.
zana jest nadzieja na dalszy rozwój pro dycyjne targi wiosenne. 200 pawilonów,
JJi F it AGA, W Pradze odbył s’ę zjazd legat Czechosłowacji, minister Kopedki,
dukcji, jednego z faktorów, które nam zaprojektowanych przez wybttnyeh archi czechosłowackich związków zawałowych.
-----ooo
tektów i plastyków Leningradu, 'worzy
na dłuższą metę zapewnią i spokój we całe
Wzięto w' nim udział LóOO delegatów cze
miasteczko.
wnętrzny I po pierwszych stadiach od
)f> MOSKWA. W związku z wyjazdem skich 1 słowackich.
<£ gEŁGBAll Jugosłowiański minister
repatriantów
polskich z obwodu tiumeńbudowy — stały dobrobyt narodu.
u ob* Premiera
skiego (zachodnia Syberia) odbyło się tam spraw wewnętrznych, gen. Rankowi oz zaWARSZAWA, 25.4. W dniu 29 bm. pre
szereg wieczorów pożegnalnych,
zu-gamzo-- powieńaiał, że proces genórala Michajło*
------------- u --------’—
“*---------------------wieża ma odbyć się w maju br. publicz zes Rady Ministrów ob. Osóbka-Morawski
-oOo-------------nie. Stan zdrowia gen. Mlchajłowłcza jost przyjął Joh - Benstead, sekretarza gene-„
dobry. Gen. Mlehajtowicz będzie tr.iał pra
rolnego hrytyjsldcgo związku koiejarzy i
wo wybrać sobie adwokata.
LONDYN. Jsk donosi korespondent członka Kongresu Brytyjskich Związków
o d d a n e b ę d ą k r a jo m g ło d u ją c y m
dziennika „Daily MaU". Związek Radziec Zawodowych. W konferencji wz.ęL takie
ki
zgodzi! się na rozpoczęcie roCT.ów ze ućlzińi wiceminister Grosah-id, ,v-j in.niater
WASZYNGTON, 25.4. Minister spraw rzy się, czy nie da się Jeszcze zużytkować
SMnnmi Zjefpocscaymi w sprawia ltr-nu- Jastrzębski, scŁfretarz gen. K< /4Z Fiusinek,
wewnętrznych USA oświadczył, że zapasy na ten sam ceł nadwyżki zapasów wojsko
-rt-oO-Irin linie łot
I włcaprzawodniazący KCZZ Kutyk wicz o*
armii amerykańskiej na Alasce wartości wych na Hawajach. Wśród towarów prze
j was trzeci sekretarz CKW PP3 dr T-.iryk
około miliona dolarów, w tym zboże, mąka* znaczonych dla Europy znajduje się rów lotów do Leningradu i Moakwy.
iON. Jałt dci-osl amery-| Jabłoński. W czasie rozmowy poruszono
jarzyny, j-.ija, konserwy, m ają wyć p**e* nież odzież na sumę 500 tysięcy dmartw, i iil w t . ź
[kański®
ministerstwo
spraw •wojskowycĄ |szertyg zagadnień dotyczących współpracy
r-naezonę dla zagrożonych głodem krajów
,
,, , , .
. .
,
Eiserhow.T, szpf sz-..«.-u L •••-.
ndędzynarodowej rtichu aocjalistycjrs
oEuropy i Azji. Minister dodał, że mini- |* kU>ri J « « “
* * jj Stn.
się w b ici tygodniu w rod róż to.n> kc/J- 1
raz
zawodowego.
»t:rstw,» K|>raw wewnętrznych USA roaej- J
* ną po PaeyfUw * na Daleki Wschód.
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Reglam entacji* m ieszk an iow a w L ublinie
Nu podstawie dekretu o publicznej •gofcpodarce lokalami i kontroli najmu (Dzien
nik. Ustaw Nr 4) prezydent miasta Lubli
na wydał szereg zarządzeń regulującymi
prawo uzyskania przydziału mieszkania lub
pomieszczenia sublokatorskiego.
. Zarządzenia te opublikujemy w dailiejszym 1 jutrzejszym numerze w
dziale komunikatów urzędowych. Należy
jednak w celu łatwiejszej orientacji na
szych czytelników w tak ważnej sprawie
podać oprócz treści urzędowych ogłoszeń,
pewne komentarze, objaśniające wszystko
to, co z natury rzeczy nie mogło być ob
jęte w urzędowym tekście. Przede wszyst
kim należy podkreślić, iż Miejska Rada
Narodowa uchwalą powziętą 3 bm., chce
położyć kres chaosowi mieszkań! owemu,
powstałemu przez to, że pewna elementy,
dysponujące dużymi zasobami pieniężnymi,
zapewniły sobie różnymi drogami mieszka
nia w mieście, z którym ich nie wiąże ani
praca w ab bie publicznej, ani praca w
pi-zedsiębiorstwaeh państwowych lub pry•va *ft’ch.

bozów, właściciele nieruchomości zabudo
wanych i Inni, którym Prezydium Zarządu
mi as La przyzna indywidualnie prawo żarnie
szkania, z członkami rodziny i domowni
kami, odpowiadającymi warunkom określo
nym w ogłoszeniu.
Techniczna organizacja uznania praw od
będzie Eię prawdopodobnie przez wydanie

kart na prawo zamieszkania.
Jako normy ustala się: 2 osoby na 1 iz
bę, zachowując jako maximum 9 m kw. na
osobę, nie wliczając kuchni, wyłączając
przedpokój, ustęp, spiżarkę itp. Pewnym
osobom, jak lip. lekarzom, felczerom, den
tystom, adwokatom, inżynierom wolno prak
tyktijącym, profesorom uniwersytetów lu
belskich (oraz innym osobom cywilnym i
wojskowym na podstawie orzeczenia Pre
zydium Zarządu Miasta) przysługuje pra
wo do zajmowania izb poza normami usta
lonymi.

Wydział Kwaterunkowy o wolnym pomie
szczeniu. Zaniedbanie tego obowiązku bę
dzie karane. Termin upływa 20 maja.
Zaznaczamy, iż w związku z reglamen
tacją mieszkaniową władze przewidują ści
słą kontrolę przedłożonych dokumentów (za
świadczenie z pracy, karty rejestracyjne
ttd.), aby nic dopuścić otrzymania fikcyj
nych tytułów na prawo zamieszkania, uzyskanych przez przyjacielskie przysługi
lub za pieniądze.
Lublin już przed wojną należał do naj
bardziej przeludnionych miast Polski. Uchwały Miejskiej Rady Narodowej przy
czynią się do rozwiązania problemu m!eszkanowego w interesie wszystkich twór
czych warstw — bez różnicy czy są to ro
botnicy, czy kupcy, urzędnicy lub rzemie
ślnicy. W Lublinie nie będzie miejsca tyl
ko dla nierobów i pasożytów,
*

*

*

Poradnia prawna „Gazety Lubelskie?'
udziela wszystkim czytelnikom wyjaśnień
u> sprawach mieszkaniowych. (Do poradni
prawnej należy się zwrócić pisemnie, za
leczając do pisma „Kupon Poradn' Praw
nej" zamieszczony w każdym numerze).

WARSZAWA 25.4. Powróciła, z Londy
nu delegacja Ministerstwa Przemysłu w o .
sobach dyrektora Dobrowolskiego 1 dokto
ra Tuszkiewicza, która zaprezentowała Angiii 'fabrykaty, wykonane przez Zakłady
podległe Centralnemu Przemysłu Drzewne
mu (CZPD). Delegacja uzyskała dla Pań
stwowego Przemysłu Drzewnego w Polsce
zamówienia aa sumę 3 milionów dolarów,
dzięki czemu Przemysł Drzewny przekro
czył wysokość przedwojennego ekepoi tu do
Anglii. Jest bo pierwsza umowa eksporto
wa, zapoczątkowująca wjmianę handlową
między Polską a Anglią.

Wyiwórnia Kamieni Młyńskich
i Sprzedaż ArłykułówTechnicznych

„CENTROMŁYN”
Lubin, u l. 1-go M aja 53 Irl, 12-26
poleca t Kamienie młyńskie wszelkich roz
miarów, maszyny, gazą młyńską,
pasy nepądowe, siatki drucirne.
rly, klinęerif, łożyska kulkowe
wszelkie artykuły młyńskie i
techniczne.

r

Główni lokatorzy, którzy nie dopełnią
swych lokali do obowiązujących norm przez
F A B R Y K A t u l . P r z e m y s ło w a n r 15
przyjęcie sublokatorów (odpowiadających
B lU R O t u l . I-g o M n jn 5 3 m 1 t r i . 12 -2 6
Sens ogłoszeń prezydenta miasta w »pra wymogom obwieszczeń) muszą zawiadomić
____ ___________________________«A
wie mieszkaniowej i główna zasada stoso
wania ich w praktyce polega na formule,
że prawo uzyskania przydziału mają osoby,
których zawód, wykonywana praca lub zaj
mowane stanowisko wymaga zamieszkania
BEZPOŚREDNIA KOMUNIKACJA
PIERWSZY KUTER RYBACKI
praw miejskich przez Kazimierza Wielkie
w mieście - bez różnicy czy zawód jest
W DERDOWIE
KOLEJOWA POLSKA—SZWECJA
go, rozpoczęły się w stolicy Pomorza uro
wykonywany w służbie publicznej, samorzą
SŁUPSK. Stocznia rybacka w Derłowie czystości jubileuszowe, które trwać będą do
GDYNIA. Ze Szwecji wyruszył do por
dowej, państwowej, czy też w prywatnych tu gdyńskiego prom szwedzki „Drotdng spuściła na wodę pierwszy kuter rybacki. 1 września.
przedsiębiorstwach, lub samodzielnie. Mie Viktoria‘‘, który przywiezie na swym pa Kuter zostanie oznaczony numerem Dcr-1.
POSZUKIWANIA GROBÓW
szkańcy "ilasta będą więc zobowiązani udo kładzie pociąg ze Sztokholmu, inaugurują
ŻOŁNIERZY AMERYKAŃSKICH
KATEDRA
WAWELSKA
wodnić na żądanie władzy kwaterunkowej cy bezpośrednią komunikację kolejową mię
UDOSTĘPNIONA WIERNYM
WARSZAWA. Na prośbę władz amery
KRAKÓW. W pierwsze święto Wiclkłej- kańskich, Ministerstwo Administracji Pu
"woje pra.wo na przydział mieszkaniowy od dzy Polską a Szwecją.
nocy nastąpiło uroczyste otwarcie dla wler blicznej zwraca się do społeczeństwa z aNORMALIZACJA ŻYCIA
■owiednimi dokumentami, jak np. zaświadnych bazyliki metropolitalnej na Wawelu. pelesm o pomoc w poszukiwaniu grobów żoł
WE WROCŁAWIU
:eniami z pracy (Ubezpleczalni), kartami
Sumę pontyfikaJną odprawił ksiądz kardy nierzy amerykańskich, pochowanych na ob
WROCŁAW. Wobec znacznego polepsze nał
jestraeyjnymi (przedsiębiorstwa, wolno
Sapieha.
szarach Polski.
nia
stanu
bezpieczeństwa
\vo
Wrocławiu
i.vvody), dowodami szkół wyższych, śred- pełnomocnik rządu na miasto Wrocław za
STATKI Z PSZENIC* W GDYNI
POWRÓT POLSKIEGO LUGRA
ch, zawodo ,ych. Nie wszystkie kategorie rządził przesunięcie godziny wstrzymania
GDYNIA. Do Gdyni przybyły ostatnio
Z ANGLII
-jób, którym przysługuje prawo uzyskania ruchu osobowego na ulicach i placach z dwa sta Ud z pszenicą kanadyjską, statek
GDYNIA.
W
dniu 18 bm. przybył do
„Lawrens
Bremgle"
przywiózł
8.257
ton
ziar
godziny
22
na
24.
przydziału są wymienione w ogłoszeniu Nr
na, statek „Arthur S. C3aix“ 8.090 to a pszc portu gdyńskiego jeden z polskich lagrów
11 — wobec czego Miejska Rada Narodo
POSZUKIWANIA
parowych, będących w czasie wojny na siui
nioy luzem.
wa zarezerwowała sobie możliwość przy
bie w Anglii. W najbliższych dnlacn przy
ZAGINIONYCH DZIECI
JUBILEUSZ MIASTA BYDGOSZCZY
będzie do portów polskich dalszych 16 luWARSZAWA. PCK w miarę swych moż
znania prawa na uzyskanie lokalu osobom
BYDGOSZCZ. Dnia 19 kwietnia 1946 r. grów, co zwiększy wydatnie możliwości na
liwości przeprowadza poszukiwania dzieci,
v zarządzeniu nie wymienionym.
w COO-lecle nadania miastu Bydgoszczy szych połowów dalekomorskich.
; zaginionych w czasie okupacji.
-OQOPrawo do posiadania samodzielnego loWszyscy poszukujący dzieci winni w jak
kału mają osoby rodzinne, odpowiadające najkrótszym czasie zgłosić poszu.r.wamc
w y je c h a ło z Pnmur/a ZaclioUiihsan
..
, '.
do Biura Informacyjnego Polskiego Czerwyżej wymienionym wymogom, oprócz te- . wonego Krży, a w Warszawie, przy ul. Piugo emeryci, inwalidzi, waninkowo repa- sa x i Nr 24.
SZCZECIN. Akcja wysiedlania ludności ców. W ten sposób stan liczebny ludności
trianci, zdemobilizowani, powracający z o- I
OTWARCIE LINII LOTNICZEJ
niemieckiej z terenów województwa zacho niemieckiej na Pomorzu Zachodnim, wy
dnio-pomorskiego osiąga coraz lepsze re rażający się przed rozpoczęciem akcji wy
WAR SZAWA—WROCŁAW
Najtrwalszy
WARSZAWA. Dnia >25 bm. uruchomio zultaty. W okresie od jej roepoczęcla, tj. siodłania cyfrą 275.121, ulega szybkiemu
„L A K I E K “ na zostanie nowa linia lotnicza PI L Lot od dnia 27 lutego do końca marca br. wy zmniejszaniu.
na trasie Warszawa—Wrocław 1 z po jechało do Rzeszy transportami kolejowy
I dftyfoćow Stóiaijcii
loliuwia. toczeti,
wrotem. Cena przelotu wynosi zł 1.500
mi 726 wagonów z Niemcami o łącznej ilo
lursbek ł lp.| iRt
FESTIWAL
UI.1t!,łAllłtVNł w paicln
ści 37.575 osób. Z początkiem m!es<ąea,
* i-apr.cber.i i w opal,,
WSPÓŁCZESNEJ MUZYKI POLSKIEJ kwietnia, a więc z chwilą skierowania re
l-riekiraym.
WROCŁAW 25.4. Rozpisanie Państwo
.UNION" K rakiiw , Seba
KRAKÓW. Staraniem Związku Zawodo patriacji dregą morską, tempo akcji wy wej Pożyczki Odbudowy Kraju spotkało się
stiana *0 la l. .1S5-7.1
wego Muzyków,. "Związku Kompozytora .v siedleńczej znacznie wzrosło. Do połowy
wśród oficerów, podoficerów i żołnierzy OPolskich oraz Polskiego Wydawnictwa Mu , , , ,
_, .
, ‘, , .
zycznego odbędzie się w Krakowie ITesti-1Uwictnla samymi transportami okrętowymi kręgu Wojskowego z pełnym zrozumie
val Współczesnej Muzyki Polskiej.
| odjechało ze Szczecina około 15 tys. Niemr niem.
w w oj. g d a ń s k im
-------oOo-------------Wszyscy oficerowie deklarowali na Pre
GDAŃSK 26.4. Dotychczasowe wyniki
miową Pożyczkę Odbudowy sumy równe
•kcji weryfikacyjnej na terenie woj. gdań
jednomiesięcznemu uposażeniu. Ogóle n Oskiego przedstawiają się następująco: na
kręg Wojskowy zadeklarował na rzecz Po
Nic lubimy oszczędzać. Nie mamy tego
terenie miasta, Gdańska 10.023 zweryfi
A ludzi głodnych jest nie tylko tui śmie życzki 5 milionów zł, z czego ponad 1 mi
kowanych, na terenie powiatu gdańskiego we krwi. Śmiesznym się nam wydaje, że cie, ale i to Polsce bardzo wiciu. Świato lion wpłacono gotówką.
Londynie we wszystkich lokalach wiszą wy niedobór zboża wynosi w r. bież. 10
— 3.050, na terenie miasta Sopot — 2.517. w
tabliczh,' z ioymownym napisem: „Oszczę milionów ton... Produkcja ryżu, podstawo
Następnie w powiecie Malbork 313 zwery dzaj chleb", „Nie marnuj chicha",.. Ile wego artykułu, jeśli chodu o -wyżywienie
fikowanych, w powiecie Kwidzyń — 987, kromek zeschniętego, niczużylego chicha szerokich mas ludności Dalekiego Wscho
Sztum — 4.476, Lębork — 1.476, Bytów - - marnuje się to restauracjach, w prywat du, spadła o S0 proc.... 1S milionom Hin
p o c z to w y c h
mieszkaniach t Trudno jest przepro dusom grozi śmierć głodowa. My sami, je
2.198, Elbląg — 291. O odporności Pola nych
wadzić tego rodzaju nieuchwytną statysty śli nie nadejdą transporty zza morza, je
W dniu 1 bm. poczta dysponowała ogó
ków na germanizację'świadczy fśkt, iż w kę, ale na pętano, gdyby można ją było śli UNRRA iv<; pospieszy z wydatniejszą łem 3.683 placówkami pocztowo-łeb kom ipowiecie kwidzyńskim mieszka 95-letnia ująć w cyfry, dałaby ona poważne ilości pomocą, w okresie przednówka i — w ma nikacyjnyml. Z tego urzędów pocztowo-tcla
ju, czerwcu i lipcu — nie będziemy w moż komunikacyjnych było 1.592, agencji pocz
Agnieszka Hamanowa, która nie mówi do zmarnowanego, dzięki naszej karygodnej noścl
pokryć z własnych zapasów zapo towych — 2.270 i 16 placówek specjalnych.
lekkomyślność, pożywienia, którego na
dzisiaj leszcze ani słowa po niemiecku.
trzebowania kartkowego.
pewno potrzebuje ktoś bardzo głodny.
W dniu 1 bm. poczta zatrudniała 40.381
Dlatego przestańmy się uśmiechać na pracowników, z tego w dyrekcjach okrę
KS&,
wieść, że za granicą w kinach wyświ etlają gowych 1.880 pracowników umysłowych i
filmy propagandotoe, mówiące o oszczę- 262 fizycznych, a w urzędach i agencjach
Ani szu m n a r e k la m a ani p iękne pudełko nie konser
dzanlu środków żywności, o oscczędcoaiw ] pocztowo-telekomunikacyjnych 18.157 praw u ją obuw iatylko d o b ra p asta.
chleba. / nic marnujmy go pod żadnym cewników umysłowych 1 20.582 pracowni*
pozorem. Nawet tych strącanych niedbale ków fizycznych.
ze stołu okruszyn.
Taka jest -wymowa ogólno - światowej
Kupon x x x
sytuacji aprowizacyjnej, talse jest hasło
O bu w ia n ie zn iszczy sz.
D o n a b y cia w k a żd y m s k le p ie .
dnia, któremu każdy człowiek, pocztiwająLUBELSKA F-KA PASTY DC) OBUWIA
” , cy się nic tylko do narodowej ,ale 4 ogól
L nbiin. I.nbartowt-ka 14 fa ic io n 4 0 -9 1
5482
no - ludzkiej wspólnoty, mysi się kamie,
podporządkować. (A.PI)
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Szkolnictwu muzyczne » ś»ieHe nawi raiarmy

ność zagranie tanga u cioci na imieninach,
czy zaśpiewanie serenady pod oknem na
rzeczonej. I tu właśnie tkwi wielkie niepo
rozumienie. Szkoły umuzykalnienia mają
Jednym w pierwszych pozytywnych osią inuje naukę gry na wszelkich instrumen- domości z form i historii muzyki. Meto przede wszystkim nauczyć słuchać i prze
gnięć Ministerstwa Kultury i Sztuki jest | ta.ch wraz z nauką śpiewu i przedmiotami dycznie wykłady to mają być dostosowane znaczone są dla tych, którzy interesują się
reforma .szkolnictwu. muzycznego, wprowa i teoretycznymi, jak: harmonia, historia do intelektualnego poziomu słuchaczy i muzyką, pragną rozwijać swoje zaintere
dzana w Zycie lozpotząhze aiem z unia 7 j muzyki, formy, inatrumentoznawsbwo, kon pozostawać w ścisłym związku z praktyką sowana na drodze pogłębienia wiadomości
.grudnia 1945. Celem, który przyświecał trapunkt i wiadomości o stylu polifonicz muzyczną. Nauka o muzyce winna korelo 0 muzyce, kształcenia wyobrażeń i pamię
twórcom tej reformy, byta dążność do po nym. Absolwenci szkoły średniej mają wać z sotfeżem i lekcjami gry na instru ci muzycznej, analitycznego ujmowania
stawienia na jak najwyższym poziomie tworzyć kadry muzyków - zawodowców, a mencie, synteza zaś tych wiadomości do wrażeń słuchowych itp. Pod tym kątem
szkól wychowujących muzyka - zawodow więc dobrych instrumentalistów dla or konuje się i utrwala na lekcjach słuchania widzenia opanowanie jakiegoś instrumentu
ca i do podniesienia w kraju ogólnego sta kiestr i zespołów, wykonawców - ilustrato muzyki. Ten dragi nowy przedmiot: nau czy głosu, to sprawa drugorzędna, pomoc
nu kultury muzycznej, o której nie stano rów, niezbędnych w szkole umuzykalnie ka słuchania muzyki nie jest ujęty w nicza, d zaś, którym zależy tytko na wła
wią nieldcana wielcy wykonawcy, lecz rze nia, akompaińatorów, organistów, zawodo sztywne ramy metodyczne, lecz pozosta snym wykonywaniu takich czy innych usze uświadomionych słucha ozy. Reforma wych chórzystów i kierowników chóru o- wiony pedagogicznemu wyczuciu wykła tworów, znajdą zawsze możność pracy w
poszła zatem w drwu kierunkach: po. pierw raz nauczycieli śpiewu i muzyki w szko dowcy. Ostatni zjazd dyrektorów szkół u- tym kierunku na dobrze opłacanych lek
sze zooganizowała i zunifikował* na tere łach ogólnokształcących, a wreszcie nau muzykakut nia wykazał, że najbardziej in cjach prywatnych. W państwowej szkole
nie całego państwa zawodowe azkolnietwo czycieli niższych szkół muzycznych.
teresujące kierunki nauczania tego przed umuzykalnienia powinni natomiast znaleźć
antzyoane, usuwając przedwojenną różno-.
miotu reprezentują Łódź 1 Dublin. Na lek się łudzi© różnego wieku, różnych warstw
SZKOLĄ WYŻSZA
rodność typów szkół muzycznych, niejed
Najwyższym stopniem w hierarchii szkol cjach słuchania muzyki współdziałają z 1 różnych zawodów, ale zjednoczeni wspól
nolitość .planów nauczania i związany % nlctwa muzycznego jest szkoła wyższa wykładowcą ilustratorzy muzyczni lub pły nym umiłowaniem dobrej muzyki i chęcią
w poziomie wykaataiconia ab- której zadaniem jeet przygotować muzy ty gramofonowe,
zbliżenia aię do niej, nie tylko na klawi
w irfa uprawnieni och i przygo- ków - artystów dla estrady, sceny f ątuN-owątpawie praca nad wykształceniem szach czy strunach własnego instrumentu.
«t» i*M«r rwwląH-łY. sc *■>?&* flą. wMhWhOtpe, aźttta&teM kMtnpoi,ytealMt, *ia^iacza jest w naszym zaniedbanym pod
WYKSZTAŁCENIE MUZYCZNE
aprowadzlta nowy typ szkół, kształcących wychowywać przyszłych pedagogów, teo tym względom społeczeństwie pracą na
W SZKOLE OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ
bonaumcrutów dobrej muzyki.
długiej fali i wyniki jej będzie można oce
retyków i krytyków.
Poza omówionymi szkołami muzycznymi
nić dopiero po kilku, a może kilkunastu reformą przewiduje możliwość ; .wrzenia
WYTYCZNE NOWEJ REFORMY
ZASADY I ZADANIA
latach, o realizacji zaś postulatu upow szkół innego typu dla cedów doświadczal
Nowy ustrój szkolnictwa muzycznego oSZKOŁY UMUZYKALNIENIA
szechnienia
kultury muzycznej na odcinku nych. Takimi szkołami doświadczalnymi
piora się na podziale szkól muzycznych na
Obok szkół zawodowych reforma stwa
zawodowe i szkoły umuzyikatnieuia, przy rza Łzw. szkoły umuzykalnienia, których powierzonym szkołom umuzykalnienia za jest muzyczna szkoła powszechna 1 gim
tym szkoły zawodowe na wzór ogólno ce’»m jest rozpowszechnienie 1 podwyższe decydują nie tylko wysiłki profesorów nazjum muzyczne w Katowicach i gim
kształcących dzielą się na: niższe, średnie nie wyrobienia muzycznego w jak najszer tych szkół, ale w znacznej mierze stano nazjum w Krakowie. Szkoły te łączą od
i wyższe. W dalszym ciągtu używane na szych warstwach społeczeństwa oraz wy wisko społeczeństwa.
powiednio zestawiony program szkół ogól
zwy ,,konserwatorium'*, „instytut" itp. są chowanie uświadomionego odbiorcy wra
WYJAŚNIAMY NIEPOROZUMIENIA
nokształcących z programem nauczania
nawykiem tradycyjnym, który nieprędko żeń muzycznych. Uczniowie szkół umuzy
Szkoły umuzykalni enią zorganizowano w muzyki, usuwając w ten sposób szereg
zniknie, a przez nazwy te w dzisiejszym kalnienia, to przyszła, przygotowana do bieżącym roku szkolnym we wszystkich trudności, jakie piętrzą się przed uczniem
etanie rzeczy rozumieć należy któryś z słuchania publiczność koncertowa. W większych, ośrodkach (Kraków, Łódź, Ka- j uczęszczającym równocześnie do dwu rób
trzech stopni szkolnictwa zawodowego lub związku z takim założeniem szkoły umu Ławice, Warszawa, Pcznań, Dublin) i gdzie I nych szkół. Oprócz tego, że uczeń taki sK
szkolę, w której zorganizowane są wszy zykalnienia dostępne są wszystkim, bez niegdzie na prowincji, a wuzjdzie cieszą się Imoże Często ułożyć swego planu zajęć tak,
stkie trzy typy (niższy, średni, wyższy), różnicy wieku i stopnia zaawansowania w one wielką frekwencją, zarówno wśród I by wykłady w jednej szkole nie kolidowa
jak n,p. w Krakowie, Lodni. Szkoły niższe, wiadomościach czy praktyce muzycznej, a młodzieży, jak i wśród dorosłych. W Lodzi ły z lekcjami w drugiej, pozostaje mu nie
średnie i wyższe mają mieć na terenie ca głównym przedmiotem nauczania w ciągu ftp, kilkunastu kandydatów czeka na miej proporcjonalni© do potrzeb mało czasu na
łej Polski ten sam ustalony 1 sprecyzowa 4-ietnlch studiów jeat nauka o muzyce sce w EzlŁole umuzykalnienia! Jest to ob przygotowanie się w domu i najczęściej w
ny przez reformą cel nauki, program przy nauce sułćhanla muzyki. Są to p rz y  jaw świadczący najwymowniej o słuszno obu szkołach uczeń nie wywiązuje aię ze
(szczegółowy w opracowaniu, zaś na razie mioty nowe, niestosowane dotychczas przez ści wprowadzenia tych szkół i pogrzebie 3Wodch obowiązków, albo też pracuje wzo
stosuje alą ramowo przedwojenny program polską pedagogikę muzyczną. Nauka o mu ich rozbudowy w całej Polsce. Dotychcza rowo, ąle kosztem zdrowia. Powyższe
konserwatorium warszawskiego), czas nau sycę, to wprawdzie pizedmiat zWtżony do sowa praktyka jednak wykazała, że spo względy i dotychczasowe osiągnięcia szkół:
czania, granice wieku uczniów l upraw wykładów naulci zasad, zwanej także teo łeczeństwo nie jest należycie zorientowa katowickiej 1 krakowskiej potwierdzają
nienia absolwentów.
rią muzyki, ale różniący się od niej zakre ne, jaką rolę mają te szkoły spełnić —• pogląd, że w łalile muzyczne szkoły pow
sem i metodyką. W szkole umuzykalnie wśród wielkiej ilości kandydatów i ucz szechne, gimnazja t licea staną się w przy
NIŻSZA SZKOLĄ MUZYCZNA
podstawową' komórką ustroju zawodo nia W pierwszym rolcu nauczania nauką o niów szkół umuzykalnienia przeważają ta szłości najbardziej właściwym rozwiąza
wego szkolnictwa muzycznego jest szko muzyce obejmuje elementarz pojęć i okre cy, którzy chcą się nauczyć grać czy śpie niem jednego z problemów szkodnictwa
ła niższa, która ma szkołom średnim do śleń muzycznych, w drugim roku podsta wać, jak to się poirłdande mówi „dta przy muzycznego.
Mar. Jadwiga Bolsar.
starczać uczniów, przygotowanych do wy harmonii, w trzecim i czwartym wia jemności", rozumiejąc przez tę przyjem
kształcenia się na muzyków zawodowych.
W ramach 5-letniej nauki dla dzieci w wie
ku od 7 do 14 lat daje szkoła niższa ucz
niom swoim elementarne wiadomości prak
tyczne 1 teotetyc: aa, niezbędne *o rozpocz< ia nauki w a-ekoJo średniej. 1.. -,c* nad
Wmówienie od samego zarania odradza- j bezspornych plusów i pewne minusy — w czególne audycjo (nł>. zachowanie zię sze
ucziucaa w aakołe niższej nie ogranicza aię jącej się sejkoły polskiej wprowadzonych sumie jednak każda s dotychczas zrcalizo- regu jednostek i grupek w czasie audycyj,
-wyłącznie do zapoznania ucznia a początprzed r, 1038 obowiązkowych ąudyeyj | wanyoh audyoyj wniosła tyle wartościo to inne zagadnienie, które z czasem rozwłą
wo>ni g*y na obranym instrumencie, lecz / muzycznych dla młodzieży naszych azkół wych elementów do urobienia naszej m ło żerny pozytywnie dsćęki — audycjom) za
za pomocą 1ełccyj naulci o muzyce, snlfe- średnich ogólnokształcących i zawodowych, dzieży, źc pci/no usterid (szczególnie na notowałem fakt dla organizatorów audycyj
żu. chóru oraz specjalnych audyoyj wipro- i jest walnym owągn- ędem polskich władz tury organizacyjnej) wydają się zbyt bła nie bez znaczenia: najlepiej podobała :<i‘
wactea stopniowo ucznia w szeroki zakres ,j uitwmiuwyon.
oświatowych- Jeżeli uwzględnimy ogóluy he, by im poświęcić więcej uwagi. Momcn- audycja ostatnia (muzyka programowa),
zagadnień muzycznych i w świąt muzyki niski poziom kultury muzycznej narodu poi tem bardzo pozytywnym — obok staranne szczególnie „Step" Noskowskiego i „Dum
żywej. Kontrola poatępdw dztecka w azko- j »kieg« i szczególne jej zdziczenie w okró go I często na wysokim poziomie utrzyma ka Jadwigi" ze ,,Strasznego Dwora" w wy
le niiMzej umożliwia wykrycie Istotnych 1ai* okupacji niemieckiej, » * <fe-ngięj stąę- nego wykon,arna programu -- są wprowa- konaniu Krystyny Szczepańskiej. (Zrozu
.zdolności muzycznych i powzięcie decyzji, ąy tendencję do upowszechnienia uniży ki, tlzcnia młodocianych słuchaczy w program miałe. bo „Step" w wykonaniu Lubelskiej
czy dziecko może poświęcić się zawodowi fatot wprowadzenia obowiązkowych audycyj audycyj. Dr Tadeusz Szełigowzkl poprze Orkiestry Symfonicanoj pod batutą świet
imizyecąźźM. Sakola ta spełnia więc w muzycznych o.a młodzieży nabiera ?zcze- dzają© każdą audycjo słowem wstępnym nego Zygmunta Socsepańeklego byl — cu
w drodze kształcenia i obserwacji m. in. góhtie doniosłego znaczenia, Ubliżenie do- wykazuje się nie tylko swoją bogatą wie downy, Szczepańska — doskonała!).
rolę sit* selekcyjnego, które z materiału robku łiuiaye^ugo, rodnimugo i obcego
W konstrukcji planu audyoyj zauważyć
dzą muzyczną, ale i trudnym bardzo talen
uczniowskiego wybiera kandydatów do
oba one są bardzo pożądane
do pol- tom pedagogicznym: umiejętnością ujmo można brak wyraźnej, na długi akros —
azkalniotwa sswodoweęro. T:i rola szkoły altiej młodzieży ma wartość i kształcącą wania zagadnień muzycznych w formę do np. na rok sżkoiny — wytyczonej linii —
niższej ma poważne znaczenie, ponieważ j wychowawczą. Tyaiąęe bowiem naszej stępny dla niewyrobionych muzycmi j słu nie wątpimy jednak, źe po okresie do
odciąża ozikołę średnią od uczniów, którzy młodzieży nig\,y by może, z różnych pny- chaczy. Każdorazowe słowo wstępna Szell- świadczalnym, jakim Jest rok bieżący, au
z powodu braku zawodowych ilyapoayoyj czyn. nie zeulcnęly się z tą najgłębszą i gaw. kiego jeat tak cenne, jak najlepszy dycje szkolne oprą się na konstruktywnie
przemyślanym i do potrzeb młodzieży do
psychicznych nlę nadają zię do preysałej najsubtelniejszą dziadziną sztuki, gdyby im punkt programu.
s-w p-1
Óbserouijąc reakcję młodzieży na posz stosowanym piania
pracy w zawodzie muzycznym i miejsce tej możności nie dala a/.koła. Muzyka, jak
ich nie w szkole średniej, ale w szkole u- żadna inna sztuka, aublimuje eferę uctuć
muzykatailenia, «m yoh zaś uczniów obro osśowicka, przemawia do jogo dpszy, tz./ni
ni przed spóźnionym, • jakże bolesnym go aaślaolietniejezym i iepczym. Oczywiście
nieraz rozczarowaniom, 4* błyskotliwa ka — muzyka dobra, w itonopozycji i wyko
riera wlrtouza nie przypadnie im w udzia naniu.
Doskonalej jakości
Do nabycia w kaidym sklepie
le.
A ta k ą puizyStę sta ra ją pię daw ać mło
I j ib e S s y c j F a b ry k i M ydła.
LUBLIfy, P r z em y sło w a S
dzieży orga.r-.i' umz.y : iidypyj żżkolnyohSZKOŁA MUZYCZNA ŚREDNIA.
Sokoła średnia muzyczna prz«ana,.-z..o;i. Maże w jR.iote t ,*t ta m ie lubclsKich auP rzedśi& w irieb L itw iński, L u b artow sk a 8
— ołmj- j Oycyj sak.dnym uat.--*y si# wyk srać obaK |
jem, <Mz azłodzieAjr ©d laż 16 dn
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Św iecone " najbiedniejszych

W a lk a z h a n d le m

D z ie c i w s ie r o c iń c a c h m ia ły r ó w n ie ż sw e sto ły
Minęły Święta. Każdy a nas spędził je
jata mógł. Biedne dzieci lubelskie miały
a k ie swoje Święta. Powiatowy Komitet
Jpieiki Społecznej łącznie z Komitetem Ak(ji Pomocy Zimowej zorganizował święcole dla wiein dzieci. Komitet ma w Lublilie pod swoją opieką 7 ochronek Uczących
dc. 800 dzieci. 2 punkty dożywiania przy
fl. uł. Betonowej 1 Grodzkiej, gdzie doiyHa się przeszło 700 dzieci. Pogotowie Oiekuńcze przy ul. Lubartowskiej 2, Dom
izlecka nr 8, Dom Dziecka nr 1 w Kljalach pod Lublinem, Kuchnię Ludową nr 2
i internat dla chłopców. We wszystkich
tych placówkach urządzono dla podopiecz
nych w Wielki Czwartek tradycyjne świę»ne. Dzieci w swoich ochronkach miały
uroczysty wspólny obiad, składający się z
rosołu z makaronem, potrawki a kury, z
kartoflami ' burakami, oranżady UNRRA
i herbatników, czekolady, cukierków itp.
We wszystkich placówkach obiad był Jed
nakowy. Dzieci przygotowywały się do
świąt już od dłuższego czasu. Uczyły się
wierszyków, piosenek, którymi popisywa
ły się na uroczystości. Byliśmy na świę
conym w ochronce nr 6 przy ul. Sierocej,
Uczącej 150 dziecd. Dwie duże sale wyglą
dały bardzo mik) Niziutkie, dziecinne sto
ły nakryte białymi obrusami, na których
stał zielony owies w puszkach po konser
wach UNRRA, który same dzieci zasiały

Urzędowe ogłoszenia w sprawie re
glamentacji mieszkaniowej umieszcza
się w dzisiejszym i następnych nume
rach „Gazety Lubelskiej" na str. 6-ej.

i maleńkie stoliczki ze święconym i pisan
ki. Po tradycyjnym poświęceniu jajka
przez księdza, dzieci mówiły wierszyki 1
śpiewały pieśni wielkanocna Wielką ra
dość sprawiły podarunki świąteczne. Każ
de dziecko dostało maleńki stolik, dużą ki
logramową bułftę i pisankę. W Kuchni Lu
dowej ugotowano świąteczny obiad na
1000 osób. Podopieczni dostali do domu po
1 kg. bułki, po 2 jajka i po 12 dkg. cukru,
ogółem rozdano 3.400 bułek. W tym toku
nie udało się zebrać fundu: zów na bogat
sze paczki wielkanocne, ale i to, co roz
dano, było wielką pomocą dla biednych.
Opieka Społeczna robi mimo ciężkich wa
runków pracy bardzo dużo. Smutnym ob
jawem jest nieprzychylne W wielu wypad
kach ustosunkowanie się społeczeństwa do
tej pożytecznej placówki. Wiele osób nie
znając dokładnie ofiarnej działalności bRGO za czasów niemieckich było ustosun
kowane do niej negatywnie, a obecnie w
ten sam sposób odnosi się do Opieki Spo
łecznej. W samym Lublinie za czasów okupacjl korzystało z pomocy RGO ota. 8
tys. osób, prócz tego wysyłano prawie co
dziennie wielkie transporty chleba na Maj
danek oraz gorącą zupę dla więźniów. Wie
lu b. więźniów Majdanka do dziś wspomi

9

na święta Bożego Narodzenia, na które
RGO przysłało ubrane choinki. Dużo ¥ .
jeszcze można powiedzieć o dsiftunnołci
b. RGO, a obecnie Opieki Społecznej. Spo
łeczeństwo powinno zrozumieć, lak celo
wą i pożyteczną jest ta placówka i powin
no zmienić swój stosunek do niej. (JI>>

m i l e r a w ta n i z a k a z a n e
W wyniku lotnych kontroli przeprowa
dzonych w restauracjach i sklepach spo
żywczych w tzw. dni bezmięsne, sporzą
dzono i>onad 20 protokułów. Artykuły mię
sne skonfiskowano, a niezależnie od tege
złożono do referatu kamag Starostwa
wnioski o ukaranie winnych. Dalsza akcja
walki z handlem mięsnym v dni zakazana
na terenie Lublina Jest vr loka ułU)

-OQO-

,9£>więto O św ia ty ”
A p e l W o je w o d y L u b e ls k ie g o
W związku ze świętem Oświaty ob. W. t rago Weszli, oprócz przedstawicieli aułmłRózga, wojewoda lubelski, wystosował apel i ni&iracji ogólnej 1 szkolnej, również przodnast. treści do starostów powiatowych i tawi ciele społeczeństwa, świata nauki, bi
bliotek, organizacji społecznych I ducho
prezydentów miawt wydzielonych:
Zgodnie z uchwalą Ranty Ministrów dni wieństwa. W miastach, będących siedziba
1 — 3 maja każdego roku mają być prze* mi województw t powiatów, tworzone są
znaczone na obchód „święta Oświaty", W odpowiednio Wojewódzki* 1 Powiatowe
rt>. dni te, ze względu na olbrzym- o znisz  Korni* ety Obchodu „Swifta Oświaty".
czenie bibliotek przez okupanta .niemiec
XV trosce o zapewnier'# społeczeństwu
kiego, poświęcone 3ą książce ze szczegól polskiemu dostępu do książki, skarbnicy
nym uwzględnieniem zagadnienia odbudo kultury polskiej, proszę ob. ob. starostów
wy bibliotek szkolnych 1 publicznych, prze (prezydentów) o czynne por*arołe akcji
znaczonych dla szerokich mas ludności,
„Święta Oświaty", Jak równi *4 o wystoso
W Warszawie utworzony został Ogól-ió- wanie odpowiedniego apelu do podległych
polaki Komitet Obywatelski, w skład któ- oh. ob. organów 1 instytucji.

4.500 inwalidów w wij. kiSseBskiei
O polepszeni© bytu ©.flar wojny
Czas już najwyższy, aby zainteresować
•lę bardziej losem inwalidów wojennych.
Inwalidzi, których liczba na terenie woj.
lubelskiego wynosi 4 i pól tys., znajdują
się w bardzo złych warunkach maiteriainych. Inwalidą, który utracił 15 proc. zdol
ności zarobkowania, otrzymuje 37.50 zł.
renty inwalidzkiej miesięcznie, 7.50 zł. —
na utrzymanie żony i 4.50 zł. na każde
dziecko. Inwalida, który utracił całkowi
cie, tzn. w 100 procentach zdolność zarob
kowania, otrzymuje miesięcznie 250 zł.
renty inwalidzkiej, i 75 zł. dodatku dla
ciężko poszkodowanych, 50 zł. dodatku
kwalifikacyjnego jeśli posiada średnie wy
kształcenie, 50 zł. dodatku na żonę, oraz
30 zł. na każde dziecko. Czyli, że

nioż zagwarantowania dla posiadaczy kart i R. P. udziela stypendia. O stypendia rmeżywnościowych I-ej kategorii,
j ży się ubiegać za pośrednictwem wlaśaiINWALIDZI CHC4 PRACOWAĆ
wych terenowo Zarządów Kół Z.V. law.
Nierzadko się zdarzają wypadki, że WoJ. R. P.
Zarząd Okr. Zw. Inwalidów Wojennych DOMY WYPOCZYNKOWE, SANATORIA,
kolejowej na zjazd do Szczecina
kieruje swych członków lżej poszkodowa OCHRONKI I SCHRONISKA ZW. INW.
w dniu Śnięta Morza
nych do pwiedsiębiorstw w celu ich zatrud
WOJ. R. P.
W związku ze zbliżającym się świętem
nienia. Jednakże przedsiębiorstwa, pomi
Zw. Inw. Woj. R. P. w stałym dążeniu
Morza w dniach 24 — 29 czerwca, Zarząd
mo, że ustawowo na 83 pracowników po do poprawy bytu inwalidów wojennych,
Okręgu Lubelskiego Ligi Morskiej wydał
winny zatrudniać jednego Inwalidę, ćo in wdów i sierot po poległych «rganieu‘« do
okóln k do wszystkich swych ogniw o po
wołanie honorowych i wykonawczych ko
walidów odnoszą się nieżyczliwie i pracy my wypoczynkowe, sanatoria, ochm kl i
mitetów obchodu Święta Morza. Do komi
im odnawiają. Większość Inwalidów wo- schroniska. Do domów dla sierot przyjmotetów tych mają być zaproszeni przedsta
jewnych b. żołnierzy, którzy " 1’Zyll o o- ’ v,ranf. są całkowite sieroty (bez ojca 1 mat
wiciele władz i instytucji państwowych,
samorządowych, duchowieństwa, wojska,
awobodzenie Polski. pomimo tego, że U- | kl) l częSclowe (be* ojca lub matki), po
partii politycznych, organizacji nauko
tracili częściowo adolnoóó do pracy, pmgną i ;>3,eg2yoll lia wojnle żołnierzach i partywych .społecznych, zawodowych 1 młodzie
jednakże brać tu.zlał w* odbudowie Pań i:ant j.cii orać inwalidach wojennych w wiożowych.
stwa, pragną pracować. Jeśli praca czę KU od 3 — 14 lat. Koszt utrzymania t wy
Centralnym punktem tegorocznych uro
czystości święta Morza będzie Szczecin. RENTY INWALIDZKIE WYNOSZĄ. OD ściowych inwalidów nie będzla nawet lak chowania ponosi Zw. Inw. Woj, R. P.
Na zjazd do Szczecina w dniu 29 czerwca
wydatna jak praca człowieka zdrowe ro,
37.50 ZŁ. DO 375 ZŁ. MIESIĘCZNIE.
D„my wypoczynkowe, sanatoria i ur lroudadzą się między innymi grupy regional
Inwalidzi, którzy nie są zatrudnieni nie będzie jelnak to praca obywatela dla k.a- wu-Jca częściowo już zostały zorganizowa
ne ze swymi produkcjami. Najlepsze a
nich będą nagrodzone. Programy popisów tylko nie otrzymują kart żywnościowych jU. Przez to, że inwalida wojenny będzie no i przyjmują inwalidów na wypoczynki
należy kierować w najbliższym czasie do I-ej kategorii, jakby się zdawało, słusznie wykonywał chociaioy nojmniojsią pracę, t kurację.
Okręgowego Zarządu Ligi Morskiej, Lub
im należących, lecz nie otrzymują żad- Wzrośnie jego aamc-pooitucia, a tu przecież
W stadium organizacji są kolonie i pół
lin. Pierackiego 7 m. 1.
inwalidzie wojennemu się należy.
Uczestnicy zjazdu .będą korzystali z 76 nych kart żywnościowych. Związek Imwallkolonie dla dzieci.
Wdowia renta inwalidzka wynesi 75 —
proc. zniżki kolejowej i bezpłatnej kwate
Lubelski Żarz. Otar. Zw. Inw. Woj. uru
dów Wojennych R. P. nie otrzymał rów- 125 zł. miesięcznie, oraz dodatek 75 zł. na
ry w Szczecinie, (lbk)
-o q o każde dziecko, z zaznaczaniem jednakże, chamia dom wypoczynkowy w Nałęczowie.
że całkowita renta miesięczna nie noża W wyniku przetargu remont gmachu prze
przekraczać 300 zł. Wdowy po Inwalidach prowadza SPB. Otwarcie domu wypoczyn
wojennych również nie otrzymują kart kowego w Nałęczowie nastąpi w pierw
szych dniach czerwca, (ibk)
Panna Zofia była uszczęśliwiana. Jej po-1 Rozochocone dziewczęta, szczęśliwe, że ca- żywnościowych I-oj ani r.a-. et U-ej lcaterąca miłość da pana X została wynagro- hj świat i przynajmniej pół Lublina ujrzy gorii, lec:’; karty rodzimno I-ej kategorii, a
dzona. Ulcochany oświadczył się to jej rę- ich
*-*• nowe■ kapelusze
* ■..................
a piórkami
i jeszcze przecież wdowy'nie są członkami r siany,
tcę. Ślub został wyznaczony na drugi dzień u gdzie nicccrowane gazówki z obowiązu lecz żywicielkami rodzin.
Wielkanocy. Cały czas postu szczęśliwa na jącym w dobrym towarzystwie czarnym
Jc-a \ hiszpański grand, lepiej urodzony
rzeczona spędziła na szykowaniu wypra- szwem, który tak uxibi młodzieńców, barieSTAŁE ZAPOM'XrI PIEN5ĘSNE
u>y i nabożnym rozmyślaniu, pełnym dzie ”ą falą zalały chodnik i trochę kocich
ulż aa»u aról, g</&.ż*ty katolik od papie
DLA INWALIDÓW
wiczych nmieńców, o życiu, jakie ją cze łbów. Ponieważ ludzie, tswłaszoza wa pierw
ża, ale bardzo Ubogi, znalazł się ongiś ns
NAJCIĘŻEJ POSAKODOWANYCH
ka po odejściu od ołtarza.
szy dzień śuńąt, gdy i tak ich równowaga
Związek Inwalidów Wojernyeh R. P. emtgmojl.
jest
mocno
chwiejna,
wolą
chodzić
równym
Pierwszy dzień świąt Wielkanocnych,
Po całodziennej podróży dobrnął już póź
jako ostatni dzień panieństwa, panna Zosia chodnikiem, niż icyboistą jezdnią; pap Sia przystąpił do udaićlanla zapomóg pienięż
zwyczajem od wieków uświęconym posta ły małe sprzeczki między gronem nadob nych dla inwalidów najciężej poszkodowa nym wieczorem do jakU-gi) zajazdu. Za
nowiła spędzić ie> towarzystwie swych przy nych niewiast, a przechodniami o trochę nych, pobierających dodatek pUłęfnacyj* stał drzwi zamknięte, rozpoczął .ię' więo
jaciółek. Wiemy a góry jak wygląda poże miejsca na chodnilcn. Wszystko * pewno ny. Zapomoga ta wyncei 1000 zł. mioHęcz- dobijać. Po dłuższym kołataniu, ząspany
gnalna stypa młodzieńca, porzucającego ścią załatwionoby polubownie, gdyby nie
stan kawalerski. Wódka, wódka i wódka; interwencja milicjanta. Tęga już szęzcśli- nie dla Liwalldy snmoinego ortus 1500 zł. gottpodara wyjrzał przez lufcik.
— Kto tam 7 — zapytał.
inaczej mówiąc, tyle wódld ma He stać nie wa narzeczona znieść nie mogła. Cóż to dla żonatego. Inwalidów podpadających
— To ja — rzecze dumny Hiszpan. —
szczęśliwego, wstępującego w stan małżeń jej, klóra wnet stanie przed ołtarzem, je), pod tę kategorię na terenie całego wojcski i jego kompanów, toasty aa mdrowłe je przyszłej żonie i matce, ktoś śmie ewra- i wódntwa luhela ci -go snajduje r lę tytko Don Juan, Pedisj, H«*minlez, Roilrigi ez d*
go byłych przyjaciółek i trochę łez za u- ctić uwagę t •— i tu popłynął wartłci potok lW u, Są to ociemniali, nic poatod&jący o- \T.ta-4ioVft, hrabia de Mnlapra, cabaUero
traconą wolnością. Lecz niewinne dziew niezbyt cenznrałnych słów do rrt Hcjanta. i
Swą przedślubną noc panna Zosia w to Iw rąl: itp, kalecy, nicJHędzy życiowi. Se de Santiago y d‘Ałcanta.9,
częta zakładające własne ognisko domowe,
Na to oberżysta:
to całk cm coś innego. Trochę westchnień, warzystwie teściowej spędziła w komisa kretariaty ICół Związków Inwalidów Wo
trochę łez, niewiadomo zresztą dlaczego, riacie M. O.
jennych w miastach powiatowych adzieiu— Nie mam pokojów na tylu gości.
Czarna
rozpacz
ogarnęła
obhtbicf.cn
pantrochę zazdrości przyjaciółek / dobrze uI zamknął lufcik.
krywanejj, jeśli się to zdarza jakraz na ny Zosi. Całą noc nic odstępował cd brn ja wa»3*t.ch infom.o) ;jl w paa-.-yżssuj iT 'a'
pierwszy dzień wielkanocny — to oczyuń- m y M. Oi na przemian płacząc i błagając, j wi0i
„ ,r T ,
sta trochę winka, likieru, wódeczki... Pan by miu zwrócono jego skarb najdroższy. \
- ; NV;VI,r • .W tYO- * Podczas amputacji nogi chory ki cyc
na Zosia spędziła swój ostatni dzień panien Dopiero rano, po nocy opędzanej na poku- 3ThJ?ENiO,Aw niebogłosy.
UJSł^C i'OH
stwa tak jak każda inna. Przyszła teścio ctef oblubienica opuściła 'pwgi Milicji, skąd’
— Do licha,
powiada chirurg. — N
iT.v«re.’
wowa panny Zosi, uako osoba najbardziej w ją uszczęśKioionjt nc-raećsany w towarz y \ 'AMty pr*y$£ z
<t,id!ującym w zal^.doch nan-o* k'”.y;z pan, ale s ta ra j Me m yśleć • « v m
tym gronie doświadczona, (zawyrokowała, stuńo oMskującPch jud od kilku godzin u
^
Woj.l^ym.
że teras należy aig pójść przewietrzyć. wrót M. O. gośoi wcwńnuoh
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Noc przedślubna w Komisariacie

T ro d ię Itumoru

do Młtaeza.

Str. tf

G A Z E T A

K alend arzyk
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L U B E L S K A

Uwaga

Se otrzymamy na kartki?

Jak nas poinformowano w Miejskim
Wydziale Aprowizacji, w wielką sobotę i
1 niedzielę przybyło do Lublina 23 wagonów
^śledzi i ryb solonych oraz 1 wagon mydła.
w a ż n ie js z e t e l e f o n y
Z transpor.u tego 17 wagonów rozesłano
Pogotowie ratunkowe , . . . , 22-73 na teren województwa, a 12 wagonów ryb
Straż ogdowa , , , , , , , ,
11-11 i 1 wagon ’ mydła wyładowano w Dubli
nie. W drugi dzień świąt praca przy wy
Pogotowie elektryczne przj Elek
ładowywaniu
trwała od 6 30 rano do 1-ej
trowni M iejskiej........................23-61
Warsztaty wodociągowe 1 kanalia. 21-42 w nocy. Ryby te i śledzie będą wydawa
.Dyżurny Komendy Miasta M. O. . 23-83 ne na karły żywnościowe w najbliższym
Komisariaty Milicji Obywatelskiej: I — czasie. Na karty żywnościowe z miesiąca
11-91; II — 24-23; III — 24-27, IV —
\4-14.
„ S z e i b m i s i L a s y 46
\
D ziś Marka Ewang.
Jutro: NMP. D. Rady

TEATU 1 Ii1 \ A

Nr 113 (422)

J

Zespół Młodzieży Towarzystwa Miłosier
TEATR DOMU ŻOŁNIERZA gra co- dzia Chr7 :-5cijaÓ33dego „Caritas" przy
Iziennie o godz. 19-ej cieszącą się ogromlym powodzeniem wiosenną rewię Br. Bro Par. Sw. Pawła w Lublinie, wystawia, w
;a, Zdz. Gozdawy i W. Stępnia pt.: „Po- j sali Przy ulicy Bernardyńskiej 5 (dawne
witanie bzów". Dekoracje prof. Teodora j kino „Gwiazda") w dniach 25, 23, 27, 23
Lałysza. Reżysera Bronisława Broka. U-1 kwietnia 1, 3, 5 maja w dnie powszednie
i dał bierze cały zespół. Teatr Domu Żoł
nierza prosi o zaopatrywanie się w bilety i o godz. 18-ej, w niedziele i święta o godz.
w kasie przedsprzedaży od godz. 12-ej, ce- 15-ej i 18-ej sztukę pt.: „Szumią lasy".
>cm uniknięcia' nat łoku.
Ceny biletów od 20 — 50 zł.
KINO DOMU ŻOŁNIERZA wyświetla
Dochód przeznaczony jest na dożywia
film pt.: „Ja tu rządzę". Nadprogram Pol
aka Kronika Filmowa nr 6/46. Początek nie młodzieży szkół średnich.
seansów 14.30 i 16.30, w niedzielę 12.30,
14.30 1 16.30.
KINO „RIALTO" wyświetla film pt.:
„APOLLO" wyświetla film p. t. „SZA „Zaczarowany świat". Nadprogram: Ak
RY LORD". Nadprogram: Aktualności tualności Polskiej Kroniki Filmowej.
Polskiej Kroniki Fiimowej.
Początek seansów we wszystkich kinach
KINO „BAŁTYK" wyświetla film pt.: o godzinie: 13.30, 15.30, 17.30, 19 30.
,,Cvrk“. Nadprogram: Aktualności Polskiej
W niedziele i święta pocz. I-go seansu o
Krwiiki Filmowej.
godzinie 11.30.

z£e3iio!h!!iz£itvaiu ziriialerze
W dniu 9 maja br. przypada pierv73za
! roejnioa zu/.ończeaja wojny — zwycięstwa
den,oItr*cl* światowej nad faszyzmem.
Dla upamiętnienia zasług żołnierzu poisklego w zwycięstwie tym, Naczelne Da-,
wództwo Wojska Polskiego nadaje wszj ,tkim żołnierzom pamiątkowe dyplomy, k.ó
ro wręczone będą uroczyście w tym dniu,
W tym celu zdemobilizowani żołnierze
zamieszkali na terenie ni. Lublina, którzy
służyli w W. P. przed 9 maja 1943 r., win
ni zarejestrować swe nazwiska w Rejono
wej Komendzie Uzupełnień Lublin-Mlasto,
ulica Krak. Przedmieście 21, w dniu 23 I
30 kwietnia, br.
-ooo-

kwietnia dostaniemy herbatę UNRRA, w
następujących ilościach: na kupon nr 41
— I-sza kategoria kart — 40 gr., na kupon nr Cl — Il-ga kategoria k a r t — 30 gr.
i na nr 41 I-ej k&tegorii rodzinnych —
20 gr. Cena 1 kg. herbaty — 600 zł. Her
bata będzie wydawana przez wszystkie
sklepy rozdzielcze na terenie Lublina. Foza tym przypomina się, że jest na mieście
w sprzedaży cukier dla tych posiadaczy
kart żywnościowych I-ej 1 H-ej kategorii
oraz I-ej rodzinnej, którzy nie otrzymali
paczek UNRRA. A teraz miła wiadomość
dla dzieci: Jeszcze w kwietniu na kartki
dziecinne „B“ z miesiąca Kwietnia 46 r.
będzie wydawany sok pomarańczowy
UNRRA po 1 kg. na kupon nr 2 dla dzieci
do lat 12-tu. Sok ten będzie można naby
parljzaucliicii ŁubeEszczyzny
wać tylko w następujących sklepach roz
Delegacja z ramienia DOW I Związku
dzielczych LS8 : 1-go Maja 29, Łęczyńska
18, Lubartowska 29, Narutowicza 11 , Kra Uczestników Walk o Niepodległość I De
kowskie Przedmieście 58 i Krakowskie mokrację zawiezie do Warszawy ziemię z
pobojowisk partyzanckich lasów parczew
Przedmieście 29. W niedługim czasie tak skich 1 Zamojszezyzny, Szkatuły, z a w ija 
że na kartki dziecinne „D“ lubelskie dzie jące ziemię ze wszystkich takich pobojoci do lat 12-tu otrzymają po ICO gr. cze vdsk całej Polski, będą złożone w Groblo
kolady UNRRA. Poza tym, będą wydawa Nieznanego żołnierza w Warszawie.
ne cukierki dla dzieci do lat 12 -tu na li
^
-------- odo--------sty imienne (dla dzieci, których rodzice
P o d ^ i^ k o w a M c c
pracują w instytucjach na’eżących do
Dowództwo Wojsk Wewnętrznych dzię
firm tzw. zagwarantowanych). Cukierki kuje Księżom z Katedry Lubelskiej, orłiieotrzymają także dzieci znajdujące się w strze Cukrowni oraz organizacjom potityczzakładach zamkniętych. Każde dziecko o -^ y m za wzięcie udziału w pogrzebie sp.
trzyma 30 dkg. cukierków. (JD)
Sieri. podch. MUnehberga Mariana.
^awigŁ,jM,iTirt(ih-awBat)t»

Ziemia z pobojowisk

łach wyższych, średnich i zawodo
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód osobiwych.
3.
Miejska
(gminna)
rada
narodowa
mo
ÓARZĄD MIEJSKI
w Lublinie.
20 kwietnia 1946. że przyznać prawo uzyskania lokalu oso
bom nia wymienionym w ust. 2.
pracowników ,,PxvP“, przy wyjazdach , sko Jaroszka Aleksandra, zamieszkałego
OGŁOSZENIE Nr 11.
Uchwalą M. R. N. z dn. 2.IV 1916 r. dla
diety w wysokości 223 zł. dziennie, oraz i wieś Wólka Łańcuchowska, paw. Lublin,
W związku z wejściem w życie dekretu postanowiono;
premie specjalne. Pocienia z życiorysem i ;
.
is39
>publicznej gospodarce lokalami i kontroli
1. Prawo do posiadania samodz elncgo opinią Rady Narodowej należy składać li- ------------- - ---- -------------- -------------------lajniu z dnia 21 grudnia 1945 r. (»z. U.
*•
r 4(27 — z dn. 13.11 1946 r.) podaję lokalu w m. Lublinie majq, osoby rodzin- słownie lub osobiście w Dyrekcji OKP w i BNIA 19.4.46 r. na trasie Warszawa —
ne, mające prawo do uzyskania przydziału Dublinie. Ustnych informacje udziela Dział] Lublin, wypadły z samochodu- ciężarowego
ło s.udoiności treść art. 4-go obownjzują- mieszkania
w m. Lublinie.
Pomiarowy Wydziału Drogowego DOKP w ] d)va duże pakunki. Zwrot za wynagrodzevgo d okręt u uzupełnionego uchwałami
2. Przyznaje się prawo uzyskania przy Lublinie, ul. Wyszyńskiego 12, pokój nr 71.1 n:em Koionia Lipriiak, gin, Konopnica.
‘iucjskiej Lady Narodowej w Lublinie z działu
lokalu w m. Lublinie następującym
1839 i Bezskurowski.
' 1313
Uda 3 kwietnia 1946 r., jako przepisy oosobom nie wymienionym w punktach od a
Jowiązujące w mieście.
UNIEWAŻNIAM
zagubione
dokumenty
Art. 4. 1 . W miastach i osiedlach, ob do j art. 4-go dekretu o pulbicznej go
DROBNE OGŁOSZENIA
osobiste; kennkartę, wydaną w Niemcząca
lokalami z dnia 21 grudnia 1945
jętych publiczną gospodarką lokalami, sa spodarce
oraz kartę rejestracyjną, wydaną .przez
roku.
P
B
A
C
A
modzielne mieszkania i pomieszcz :nia sub
RI-CU Łublim-pcwłat, na nazwisko l ulki Fi
k)
Emerytom,
którzy
nabyli
prawa
elokatorskie mogą zajmować tyiko osoby,
merytalne pracując na terenie m. Lu WDOWA, wiek średni, samotna, inteligen- lipa, zamieszkałego Gołąb, gm. Puławy
mające prawo uzyskania przydziału miesz
____
1832
blina
i tym, którzy zamieszkiwali w •tna, energiczna, bezwzględnie uczciwa, wy
kania lub pomieszczenia suolokatorskiego
kształcenie średnie, po powrocie z obozu UNIEWAŻNIAM zagubioną kaj<lę reje
Lublinie przed l.IX 1939 r.
w mieście (osiedlu).
ł) Inwalidom powyżej 46 proc. inwa poszukuje pracy. Poprowadzi samodzielnie stracyjną, wydaną przez HICU Łublin-po2. Prawo uzyskania przydziału (ust. 1)
lidztwa; wdowom i sierotom niezdol gospodarstwo domowe. Zgłoszenia do „Ga wiat, na nazwisko Kubeckłego Czesława,
mają osoby, których zawód, wykony rana
1834 zamieszkałego Zeniborzyce, pow. Dublin.
nym
do pracy, którzy zamieszkiwali zety Lubelskiej" pod nr 40.
praca lub zajmowane stanowisko wymaga
1835
na
terenie
m.
Lublina
przed
dniem
zamieszkania w mieście (osiedlu), a mia
L U K A M S K I E
1-IX 1939 r. 1 obecnie zamieszkują,
UNIEWAŻNIAM skradzioną kartę ewa
nowicie:
oraz tym, którzy brali udział w wal CHOROBY KOBIECE, artretyzm, cierpie kuacyjną nr 49315, wydaną przez konsu at
a) posłowie do Krajowej Rady Narodo
kach o wyzwolenie o ile bezpośred nia pourazowe leczą solanka i borowała. w Wilnie, na nazwisko Chmielewskiej Euwej;
nio przedtem zamieszkiwali na tere Informacje Zarząd Zdrojowiska Inowroc- ] genii, córki Szymona, zamieszkałej Arehib) osoby, zatrudnione w urzędach i wlanie m. Lublina.
ław.
1707 1 diakońska 4 m. 8. Uczciwego znalazcę pr
dzacn państwowych i samorządo
ł) Repatriantom, zdemobilizowanym ł
.... 111 ■
- ozę o zwrot za wynagrodzeniem.
JS57
wych, przedsiębiorstwach państwo
powracającym z obozów, ktorzy byli
1 UNIEWAŻNIAM-zagubioną kartę roftpozwych i samorządowych, instytucjach
stałymi mieszkańcami m. Lublina do DOMY, place sprzedaje koncesjonowano 1 nawczą, wydaną przez Za*-ząd gm. Z niboprawno - publicznych, stowarzysze
dnia 1JX 1939 r., warunkowo da przedwojenne biuio „Wygoda" Michałow-1 f?Tyc®’ p<?w' Lublin,-na nazwisko Pukńaiti-j
niami wyższej użyteczności oraz o6-ciu miesięcy, tj. do czasu znale skiego, Bernardyńska 28. tel. 34-87. 1484 Mandy Ireny, zamieszkałej wieś Zcmboaoby, zatrudnione w szkołach i za
zienia sobie pracy. Po 6-ciu mleslą
b
rzyce Kościeme.
1853
kładach oświatowych;
caeh jeśli nie pracują, będą tracić] PLACE, domy sprzedaje Biuro Miera cze- , 1
e) wojskowi oddziałów stacjonujących
P
O
S
Z
U
K
I
W
A
N
I
A
prawo zamieszkiwania na terenie m. go Przysięgłego Pogodzińskiego, Lublin,
w mieście (osiedlu);
Lublina
Krakowskie Przedmieście 59.
1891 PAN, który poszukiwał' po Lublinie arty
d) osoby zasiadające w organach ustro
na) Właścicielom nieruchomości zabudo
stę malarza, proszony Jest do Adm.nis:ra
jowych i wykonawczych miasta (oPLACE,
DOMY
—
sprzedaż,
plany
— cji. Zgłoszenia pod „Malarz".
wanych w mieście (domami mieszkał
1850
siedla) oraz instytucji public mo-pranymi lub przemysłowymi) o ile byli Mierniczy Przysięgły Bogdan Białkowski,
wnych;
l?O
K
A
ŁE--------------Lublin, Sądowa 4.
1479
właścicielami przed l.IX 1939 r.
e) duchowni wyznań uznanych przez
n) Innym osobom, którym Prezydium LOKAL do odstąpienia za zwrotem kosz-I ZAMIENIĘ 2 pokoje z kuchnią^ w śródmiePaństwo;
Zarządu Miasta przyzna indywidual tów remontu na sklep lub magazyn. Wia- ] śdu na duży pokój z kuchnią. Zgłoszon a
f) osoby zatrudnione w Związku Rewi
nie prawo zamieszkania.
zyjnym Spółdzielni Rzeczypospolitej
domość ul. Grodzka 7/6.
18531 „Gazeta Lubelska", dział ogłoszeń.
1858
3. Jako członków rodziny 1 domowników
Polskiej i należących do niego spół
i
T
o
T
n
T
dzielniach oraz w związkach zawo uprawnionych do wspólnego zamieszkania SPRZEDAM działkę na Dziesiątej Kra- j
dowych 1 organizacjach społecznych; z uprawnionym do otrzymania przydziału szewskiego i Biernata zadrzewioną. Wia- ] NAJSŁYNNIEJSZY psychografolog da
domość Hrubieszowska 12 .
1854 rem Jasnowidzenia nieomylnie nrzonowie
g) osoby wykonywujące wolny zawód, w m. Lublinie ustala się:
żonę, dzieci i wnuków do lat 13-tu. po APARAT radiowy, 6-cio lampowy, 3 zakre 1
zarejestrowane we właściwej izbie
l e? ° wydarzenia życiowe. Okresamorządu;
moc domową zarejestrowaną oraz osoby sowy, firmy A.E.G., super, na prąd ataiy,
niezdolne
do
pracy,
będące
na
wyłącznym
h) osoby prowadzące gospodarstwo rol
do sprzedania. Zgłaszać się telefonicznie nf ści\ ^ady’ przeznaczenie. NaP'®ad PY-a*
ne lub warzywniczo-ogrodnicze oraz utrzymaniu uprawnionego do zamleszka- pod Telefon 31-74, do godz. 10-ej rano.
i nła- dat« Ou,rod2eni,al *alftc, f ć C,°
osoby zatrudnione w tym gospodar- nla na terenie m. Lublina, w ostatnim \vy1870 za-datku. Odpow;edzi za zaliczeniem. Mar*twie, o ile nie przekraczaią liczby padku po przedstawieniu odpowiedniego
Z GUB Y
osób potrzebnych do prowadzenia go zaświadczenia Wydziału Opieki* Społecznej.
spodarstwa, ustalonej przez właściwe
Komunikując powyższe zawiadamiam, UNIEWAŻNIAM zagubioną kennkartę,
władze;
te osoby nie odpowiadająco wyżej wymie
G azety L u b elsk iej
0 osoby prowadząc zakłady przemysło nionym warunkom, tracą prawo do posia wydaną przez Zarząd Miejski Lublin, na
we, handlowe i rzemieślnicze craz o- dania przydziału lokalu samodzielnego luli nazwisko Zaniewskiej Emilii, zamieszkałej 7. przesył!..') pccziawą 43 zi. bez przesyłki
1833
soby zatrudnione w tych zakł-ulach, sublokatorskiego w mieście i nie będą bra LubUn, ul. Bernardyńska 20.
o :‘le nie przekraczają liczby osób po no pod uwagę przy obliczaniu osób :-ajmu- UNIEWAŻNIAJĄ zagubioną kartę rejestra ) 15 zł. Należność nplacuć można na miej
trzebnych go prowadzenia zakłaJu, Jących lokal.
cyjną, wydaną przez UKU Chełm, na nazwi ' scu 3-go Maja 4. Iłzial Prannmarały, łub
którą ustalą właściwe władze
. P. K. I!.
l i -170.
sko Deczułkcwskiego Stanisława Józefa, za v
Prezydent miasta
I3G8
j) młodzież pobierająca naukę w azko- 11867
mieszkałego Chełm, ul. Lwowska 67. 1331 W/z- St. Itrzykala
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