




Podpi a 

ie silJI 'Zbr . 
jl.'L'} ,.!li ,,.ą �ffi ti.lirM. niem1eck1 I dQ nonw<Jneg,� Tozv.'<lji,z ł korzy,tanla wypalone plomie!tl�m M ctvle b!t.dego 

armla nl�<!':A:ll-· �ostaJ11 wydane zwy- .t dobrod.tlejstw kultury. Niemca, aby zawsze po wiecx:ta czasy 
cięzcqm n.� .:!❖.:.':\ czy złą dolę". ,W tyeh cza$ach udręk!', kiedy pana- p�mi!lba1, jakim zbr<>dn,larzem b:yl i kim 

Te historyczne iłowa wypowiedział szyi �iii tylk-i instynkt krwloterczy, s1, atu naN&zcie. 
w druu 7.go maja gen. niemiecki Jodl ludzko�ć upomniała o jednym, •Iowie: Jakże okrutna jest to, te 11lt dane 
po podpisaniu •aktu kapitulacyjnego. ,,uśmlo,,;hnij się", �- ludzkość ;u,padnię- jest tym wszystkim, którzy zginęli w 

Te słowa pcwinny być wyryte w Niem- ta, podiegana. przez jednegQ chorego nierównej w.1.lce z ciem.lęicl( usłyszeć 
czech na każdym kamieniu, na mu- barbarzyncę cl"rpiala i umi"rala Ji'il bo- te iłowa,. powtarzlt Je w upojeniu l 
rach i 'brukach ulicznych, aby g�rmań- hatersku, 1 to co WJ1>0'Wiedz;ol gl)n. zachwycie. Dreszcs wzruszenia chwyta 
sklemu plemiendu wiecznie pny;,�mi- Jodl po podpis:)!l!tt Jrnptt1.tlacjl, te słowa zn gru:dlo, gdy sli: Je czyta, te właśnie 
nały dzień klęski, najstraszniej�!-Y dzień jakże spóźnioJ:>e} ,kruchy, powlm,y być słowa, że naród i umlt. niemiecka, ta 
upgl;orzenJ.a. . -.. �....,....,.,, .. ,,......--••--------------

S\vl...t cały podpa1<-"ly zbrv,lirlCJ:11 � l ., · • 
R niszczycielską ręk11 płonął prawie sześć Zarztłnzen!1: Fren-11t r.1 Rady Nalw,iszeJ z. s. R. ' . lat. Pożoga wojny zniszczyła całą E1t• 1 f • • 9 j , J k $ · I ' Z d I ropQ, urodzajne 1. żyzne zJ.,,,ue. $!,-.dnie. 

I 
O O.] r!SZPfi�U .ma ffl a a O wre a \UV ,s 1111 

wi.czne miasta i now9czeKu� l)'let,•opo-, 
Dl ·, ! · , , .• k • lk' I j • kl lie let� w gruzach i J'lt'lnach. 'Jale: hura, . Il l<CZe,1.enl''l ::!,")'flC:�Alll8'O 011ca, Wie , I� , WO nr .IOWICC ego 

gsn, jak niepojęty w n-ym ogromio cy. naro,fo, przec,wko m.:sm1l.'lcoeo-faszy3t0Nskim na1ezdzco11111 historycznego 
klon przewa!,ł.a slę jeona z '}.�;str.o.�z.- ?l"yci.1,,1wa Cz�rwonej Ar:m•i. ':!"Aeńczolle&\,l całkowitym rozgromieniem 
�ei•Z?7ch, z naJokrutniejs:r.ych, j.lr!,; wa hillcrc,-.v,kich Niemie c, k�ćr,i tiglosily bl!zwarunkową kapitulacje;, ustano· 
historia, woje!l. . w1min dzień 9 ty Maja iako dzień mic;dzyn!\l'odowego. święta,-Święta Ludzkość przez sześć 1at tonP.11\ ,;r m"- . . • [  

ccccccccZabić siostre

r�zszdal Il� bnlltośx,I� i bez ,;ir,smi�t•-1 Przl!wodnicz�cy R�dy Na!wyłsze! ZSRR M. Kalinin. ru,a n.szczyl tysiące, t;)'�l4ce... 1 • , • , • 
Kim był człowiek �7 tych c;;;,sach •

1 
Sekl'darz Rady Na1wyzsze1 ZSRR A. Gorhn., 

krwi, łez i niedoli? Gdzl" był:, wówczu Moskwti.-Krc:ml 8.Y-1945 ,, lud1.kość, humanlta�m, •orce. , , ' . 
Serca t�tnlące, 1chwytano na f�l pru-

ft 
,l� 

/R. d •.r I sk!ego karablou maszynow<>go prz<>sta- O.Zna.z a q •• on, sarzq 
wały l>ić, usta, które mogły glo..sić mi- Ludowr•ch z s R R !ość i braterstwo l::ncblowa;,,1 pned "3 • • • • • 
śmi·(•rd11 przes wira germańskiego, mil• Rada Kominr!!"/ Ludowych ,:godnlfl z rozpon;l\dzenlem R�dy c

z�;io niezro::umlałym, że świat, że kul. Najwyższej Z. S. R. R. o uznaniu dnia 9 maja jako iwic;ta postano• 
tur.i, te cywil!.ncja nie mogły &i� temu wiła uznać dzieil 9 maja za dzień wolny od pracy, 
prreciwstawić, te nie było sl6w dość Rada Komisarzy Ludo'V)'ch Z. S:R. R .. zarzl\dza, aby wszystkie 
moonych, modlitw tak silnych, aby mo• 1 państwowe urzędy i instytucje wywiesiły ni awych gmachach państwo• gły tę pążogę ugasić. , I we sztandary Z wi4zku Radzieckiego. Człowiek cierpiał, człowiek wył z b6.. 
lu i rozpaczy na cmentarzy,k'..t awojęgo I 
domostwa, na grobach swoich najbJii;. i 
szych. Piekło i męk4 panoszyły •ilł 
bezkarni•, umi�rali ,,. �j l!lll09 lud,r.i•, 
konały w niej csł<1 tt&rt'rly. . -

Ale ll'llmo to czur,r.1 ,:-hc!nło llę my� 
kną� w nap1,c1u najwy7..szej rozpaczy, 
te przecież Jest gdzlej no1.ęścle, że czlo
?ł:iek ma prawo do radpśc! 1 rpokoju, 
-------------

Po ogłorn:eniu kapit,daoji 

Po podp!sairlu kapitulacji przez gen. 
Jodla wojna w Europie została zakoń
czona. Niezliczone tłumy w Londynie 
l'sryżu. Nowym Jorku, San Francisco, 
Hadze i w ,nnych miastach Europy wy. 
legły na ulice, by dać wyraz swojej ra
dości. Dzień dzisiejszy będzie uznany 
świętem narodowym Wielkiej Brytanii. 
W kościołach zostaną odprawione uro
czyste n�bożeństwa. Na podstawie po. 
rozumienia trzecll mocarstw sprzyml� 
rzonych oficjalne ogłoszenie o pokoju 
na$tąpl w ciągu dnia 9.V.45. · 

• • •  
Niemiecki minister spr,w zagranlcz-

nych hrabla Schwerin v. Grosick ogło
sił przez radio w FlensburiU akt o ka
pitulacji ludności Niemiec 1 dodł). łe' 
zdan.a ll..1 1111 hake :zw:yclezców,, 

Przemówienie ptemiefa Wielkiej Brytanii 
W. (:hurchila ,

.,Wczoraj t'lltlO o godz. %.41 w g!ówn8j kwatene &en.el'ftłll El�era, p 
neral Jod!, jako pn:cdstawie!el dowiSdztwł wojsk niemieckich I admi rała l)U 
nitza, pctlpisal benvnrtmlrową bpltulacj41 ,wzystklch Diemlecldch sił wale%ą• 
cyrh w Europie: na morzu, lęch!e I w powietnu, wo)>ec uchod!ńch :1pnn,il ... 
rwnych l n.nsrycb ,wspaniałych aowieckich aliantów. 

General Bedell-Sm;th i generał Seuos podpl!lllli �pitulaeję \'t imieniu ko-· 
mendy woj� sprzymienonych, a 1oner41ł Suslapatow w Imienia wojsk Iło- 
wieckich. 

Dzisiaj, akt kapitulacji zostnnle 
w

potwierdzony w Berlinie prze1 marnalha 
Tedtlern w !mieniu dowództwa nn ••. smerykańskie«o,� 1enerała Delatre de 
Tassigny z ramienia dowództwa frón ... ,kiego, marszałka Żukowa Jako Jlned• 
stawiciela Armil Czerwonej I marszałka Keitla u dow6cbhw nlemieclllch iii 
lądowych, powietrznych ł morskich. 

Działania wojenne ustan11 jedni!, )ni nutę po p6\nocy dllia 9 maja, O lle. 1lly 
.nleinieckle będą stawiać op61'4VOjslrom sowieckim po tym terminie, zo1tan11 
pozbawione praw kombatantów l będt alllkowane przez -)'Słlde annf• lpl'ZJ• 
mierzonych. 

Chodu akt kapitulacji będzie potwłerthony tlopiel'I) dzil, nie mote naa flll 
powstrzymać od uczczenia ,,SWIĘTA ZWVCIĘSTWA''. Jutro bęcl.ziemy hrię
towac zwycięstwo naszych wspanlałychllliantów. 

Zwyci�stwo przyszło po dluglch zmaganiaeh. &żpoczęllmly walkę w 
obronie Polsld, ,w ścisłym sojuszu z Francją, Po upadł.u Frnncji, pne:i rok wal• 
czyli!my samotnie, aź do czasu ataltu niomill(eklego na ltosje. D:dł wazyacy 
ob�atele Imperium są wdzięczni wszystkim :łołnlett1>m sprzymierzonym •• 
osią&'nięte zwycięstwo. Możemy pozwolić soJile na małą cl,wilfl radości. Ale nle 
możemy sapomnieć o walce • Japotiaykami, kt6n:y Jeszcze nle 111 pokoaanl. 
Musimy �ystlde IIWOJ• lily ł -by materl-1n• � do dtbRJ � I Ja
noain... ) I 

l 

Napr,iaj BlY.łWOl Nlttell łrJa m• ..wiJfllei b:11 linll, 

• r 

, .. 

Jl 

e 
pctężna, tli nlezwyclęiona oddal• się t1a 
złą czy d Dbrll dolę. 

Pot�a germańska .rozpadła llę w 
proch, potęga i pycha prusacka leżą tall; 
w gruzach, jak Warszawa - "ymbol na, 
szego cierpienia i naszej niedoli. 

Faszyzm s\11 jut więoej ni� podnl&
sle, zaborczy but krzyżacki JtLt nigdy 
więcej nie będzie deptał ziemi innych 
narodów, a zbrodnicza ewangeUa tego 
narodu „l\łein K1.mpf_", aby nie iatru, 
wala czystego p�w!etrza awoimi obłęd• 
nyml miazmatami b�zle apaloną. Po• 
ploty jej rCIUYPill na wnyatkit daleklt 
krańce twiata w�owy l aieroty, ofiary 
tef wojny. 

Wy wszyscy bici i mnltretowanl w 
obozach, wy, kt6ny cudem uniknę)!.łcie 
śmlcrc!, wy gnębieni i upokarzani ra. 
dujcie się dzisiaj, bo nadszedł dzień. 
wielklego odwetu i radości, dzień zwy
cięatwa 1prawledl:lwokl i pokoju. ·Za
wieruch wojenna m.lnę!a, tern lua1.1 e 
dobrej woll, przedstaWlc!ele p�ństw , 
t1arod6w ujmq ten nasz odwet w parni 
graty l pneplsy. CIJ2a wytęskniona 74-
panuJe nad światem. Ale 11.t okrntni,j 
niewoli nikt z naa nigdy nie zapomni, 
mundur zielony pruskiego żołdaka po-
1ostanl1 na zawne aymbolPm barba
n:yrutwa l sbroonl, wapomnlente o n.111 
bęch!e zawsze w nas wywoływać u czu, 
cie grozy ! obrzydzenia. 

Tylko 1lowaml nie motna uJllć, gdyż 
�I\ one alabe, za nikłe, uczucia wdzięcz
ności, jakie mamy dla potężnej Armil 
Czerwonej za wyzwoleni• naa ipod tego 
jarzma atra�zliwego, 11 tej niewoli l męki. 

Dz!§ .rmlłl sojusznlcH łwlęc11 swój 
triumf, a my łwlęcimy dclef\:. dziel\ 
,wobod.y i dslefl nlepodleglo.łcl. Dz.lei\ 
ten jut dniem hlatorycznym, o którym 
plsa6 będ11 i mówić pokolenia przez ca. 
łe atulecia, a któremu m imię, ,,zwy
cięstwo". 

Kraje okupowane 
po kapitul.acji 

LONDYN, 7. V. W Norweg!J rząd na• 
rodowy'Oaloslł M Norwegia jest woln• 
l te walka o wolno•ć &ostała ukończona. 
Dowódca niemieckiej armii w Norwe
gli gen. Bohme ogłislł podpisanie kap!◄ 
tulacji i powJ�ial przy tym: ,,Przysię
galiśmy, by :nie 'było da!Bzego r02leW11 
ltrwi", 

• I 
LONDYN, 8. V. Dz19 poru plerwsz:, 

od pięciu lat odbędzie lię aesj·a parła. 
•mentu duńskiego. Przewodniczyć będdf 
król Chrydtian. 

LONDYN, 8. .... 'olfj do zachodni•> 
Holandii wkroczyły brytyjskie oddział:, 
pancerne przyJmow1M prsN ludno'ł 
• wielk, rado.łc!!l. ll.ównoc.•nl• op11■ 
pciaht, HolaAdia Ji.llj.&ka IIMIIU� 



lublin 
rJoJew. Urouł Zte s111 �dllaf 

o!wlatJ RolnlrzeJ w Poznania n dniach woinv. oku11adi i zwvcie�twa 
·y .Gfii � � Zwydęn,ra al=al ;bu,połrodnio Tfl.7 zł<>,rn,go ,yreny i �, Gkibocnilta - credem qcr.,,,,m. ,,.,... dyru,or,.,(°kl) I ntUCl)'<iell(kl), k,6,.;; 

1 1&!,ry &l'lllatruo w Mosme j roz- pi.,..,. .. gro,a huiol nis:r.czyckls.lcich bomb Om to -,,Junie nnpociynaj\ pod Lublinom do 1 .IX.,,i, r. pru,ow,U na meoit- Wielkorolakll 

„ bicie dzwon6w w Syknyńrkicj kapUcr ,-go ,vr,efoiĄ 193, •· ogłosiły Lublinowi budow� Jednej z n•jwięknych ł nojluwaw- r) w rt.kolnlctw:e rolnlc,ym I og,ocloi<tym (oru 
,raj\ .;, .,. ie<!n, uclotn\ 1ymforu1 .,. l<t'- wojnq. Nap6.r woj,)< niemiccldcli znaayl ,;, szych. iabry- k  lmicrci - Vernichtun11slager - pokrewnym) Widkopolaltlej !my Rolnicu� s) w 

w11t71tkld,, lr:t6rzy dotrwali do m,m..n• -nb!eraj�I!, Nzladn, fali ucl,odźc,ow, R-ąd Maj,danek, kt6ry wajchl• luwi.\ puan• miel- nkolitlenrl• "'4llarm I ...,-od,,!Qy., (o, .. I""' 
opac!ltu lr:rwioiercz,go wroga '""'" milo- •&l'e<1inr 1'I' CU>lt ncj nima,rnej udccu! soe 111, brtach hlnoril obozów b!tlcrowwd,. lr:r...-nym) pMtt,,_rm. aby • .,..,.,... .-i. 

�cego wolnol6 - zlowrogieJ bfflii hitlarow- za !lfanicę ntrzymu� ,ię w n:mym, l\ęka- Oni to no wio,nę 194) likwiduj\ lubel,kie da pracy „ Wielkopol1t1 ,glo,Jll r. , ,. 'Woj.o 
'eh Niemiec. oym codzieo.nym1 nalotami mieście. Pobyt gh�tO - mordując tysi.ice niewinnych ludzi.i wódzkim Urzędz.ie Z'emskim - Wydil■ł Ołwi1otp 
W chwili radosnego tkupienia, bern'te� jego z.naciy aię atra.szli-vym nalotem wrog:,,. na męiczyzn1 kob:et i1 dzieci ltoln/ez(, Poznań, Plac Wolnoki 14. 

)lauw& aię nereg waponutl,6 1 dlugiogo. ckt• W\UUm mi""-' w pamiętne ,obotni• polud- Nad miastem unostą aię dężkie, bu:• �r Pon tym Woj<w&hki Ur,� ZifflUki podaJo 
�•go okresu tych przcszlo plęciu lat, luór1 nić. Zb�iMi1 � wojsk nicnJl<Wcb wicścil my z krematorium M•jpanka, tunuw&j\ nie• do wl,domold, <lt .1119,chmlm utrudnl w osko&. 

; 
rzali i�i• wielu ludzi 1pocj�in, m•h w&· hu!, er.not dochodz�cy • bitwy o prze-prawę bo, pnyslo.niając ludziom aloóoe. Miasto, j&k n.cnri, roln!ctym I '5irodnic.ym1 1) naoc.yciell

� • w hiffl>rii h•i- 1W1owi6 będ.l opa.lr., 1NLut4 pod l'ulawamt, Aż wrmde przycho- i c•ly kroj J>Ol:"lia � T •ę,tnl•j�cej nocy roln!l:6.,, ! otrodników powracaJ1<1ch u Wtebo
iellr.iqo Pnelomo. 

. 
c1z, dwa p&mi� dni obl'Ol>y Lublin.a. A 

J 
,iiewoll. Bl71kl piud „ toj ol<rOpl>o) -,., to 4-, 1) aauayc!cl! .. u1 po....ch,ay1111, � 

lt&tdemu caow!elr:om yo � ,dr li wnlllnie li' pogoclnr nnelr: up.- i>ohatmlta drir.41n<d fN't1'1.,., lit.6""] ,., _,,.,,,. b....i. ptt..a.ołMI "111 • -
,eajblltsu )<lt afera l,:, .. '?"lred:i.lo dotyc2\qch wuj• wre,,:cie cisu I Lublin11u:7 wycbod.z, I •�uJ• aajddky łell 2 powiek. Mnot, 114 ; ł<ł/..J _,.,1nJ01ym I og1,>dnlci7111, ,l 1b1c>l•-� 
,o wraże& - !IO td ,a ,k.ranlo wyobraini Lu- piwnic, oczom ich przcdnawia ,ię krew mro- ahy dywmji, wyhtują w powietrze trarupor .. ! .-r.l!zych I lrednlch ukl,d6w o,ukowyeb roln� 
bliniua pne,uw1!4 oj� obruy pn.dy<! M tle Ż'!ą' ,v iylach ,r><h6d1 prz<Z okaleczono mia• ty niemieckie. Polska iyjo l wmy. Przed uy,:h , ogrodruat.ch, któny wyk,� ,:, pn.q 
todzinn,go miarn.. ll>O cl4są tan.kl, działa i l,v•rt• &zcr•si 11&o Zamki.:m atoj\ dlugio ogoóltl rod2'A I pacz• c:poltc:sno-rolnl""I •• wal, 4) eno•ydcll .....,. 

Jwn,r1 .n.,,. !IICbłllu.cyJn-. po ltt6rycb Jeidic6w. N�awutn• rJelon• mWldury, ko.mi cli, najblwzych. Rouńeko.olly oportm nych nk61 rolnic-irch, lctónay pr-.yl,yłl • _,., 
butne miny ,wycięzc6w I chropow«a, nie- okup&nt plakatujt -coraz !IO nowe I dlużsu U. ,r6dm, kn.kowaltlcgo, lubduJ,ao,, waruaw.kl.o 

Komunikat 
1 

micck& mowa ci:µ\ nad mia.sum. W począo- 1ty romrzelonv,:h bohatorów, Urz,duh P"" IO I ltlel«k.<s<>, , 
kach paichlornilu �amo-bielo r.fuu I dra- mięto\ pub� <il!<ducję na ł\lr:a,ch. Ale nlJ 
piet.n\ .,wron�" glottĄ utwoncn.io gen. gu- jut ni, uruuj, t,,...i.mefbcttil - dzid htY 
bernii. Czy jeł nłc-za•ne ręce zrywaj� je na zbliża aię nieuchronnie. Dochodząc;y • '\ad 
r.nalr: nlemcg<> protestu. W od!"'w'.c<lii na to Buga huk dział to pierw,zy zwianun lepsze;io 
zoat&j\ Wt.ięci pierwsi ukladnq - upoł• Jut1a. Przyd,odzl wres-r.cle ,P•miętny dzid W 

Na ,.,,1o„k ••czelnlka Wydtialu Aprow!.,cP 
ł Handlu uri,dum a.utępuj,u ceny ca nl!tj 
wymJeniont produkt71 

't:bi. łJ'Ull ,,w,., 
� p,-,.Jo,,,r 

• pt!.t'!ffl.T " 

ilonlna 
� .. ......i-, ..... ,., 
,:u� wołowi 

wiepn.owt 
,. C:clę,cln.& ' 

�Ibue 
mulo 
f.mieUftł 
mleko 
IJlr prhiow.,....doWJ 
jajkt 

„ IL NI I ks ol&J\ li4 uJ. wi�•nno. Na �tltu litto- blłlil1tl! nmąo mi&ata, dZJC6 u Ufca ''44 

.,_,. • • 1 te p«ła �organfr.owiUla tonale na ulicach pie,.,.. roku. Bohatmk& Armia Curwona WC-"l

•.,_10 1 " su �,lapank•"• kt6rej of,r� pada prud• cy u jej boku żołnierz !"'Isk! w awym zwyćię-

1 wszystki,n młodzież. Wigili• Bougo N«q,- altim eochodzl, ,,. uch6d gromi wroga I po 
aao-J 10 ,. " • dunla Ił łwi1t• radofui i n1idtiei mJ• •i• .,, u ciekłych walkach uli�rnych wkracza uyum-
.-u• • • • • . miHc:J. dniom powauchnej taloby - Ni<ni- falnio do •mla11&. Lublin jelt wolny. Nad 

lo-,o � • cy rozstne.liwują w <lnlu tym na 11ynnym mia.item powiewa 'tWYdę.skl tttll.nd,r hlalo-
no--1,3., "' • 1 11 mitjscu kaźni starym ,.kirkucieu kilkunastu I czerwony. Stary gród trybun11lski tporyka ta-

70---lo � ,. 1 " tak adn1k6,v spośród inteH;gencjii. Druga. wie}.. 1zcz)'1 gou.cu'1:a w swych muu.eh nacuJ„ 
,,o-,lo I • ka n�nko ąa ludzi ma m1<:j1Ct w W'OCtysto4� nych władz odr<dzaJłC<So ,tę dnn<>iratrcz
... o-:a,o • " 1 " Boł.ego Ciała w r<i

l 
J940. Przez następne n�go pg,furwa. Polskiego. RoZJ><?CZyn..1 tij 10-60 " • 1 • lata okupacji powt zaj\ ,ię ono cięsto. W mrów�,� praca odbudowy w!r6d gruzów 

io-u ,. .,. 1 hr wyniku 1ch rotną za.st�py t;ipotrztbowane zniszcu6, ,pozostawionych przez okupant&. 
�o " , 1 ka przez tz-w. ,,Urząd ncy", .z nkh też w du- Do pracy tef łtaje całe ,p01ecz:ńrtwo1 chłop. 

.,._ 1 • , 1 m żej mierze pochodz� n<>wo diory Zamku, robotnik l praC1Jj�cy lntelireM. Młodzlet lir· 
. kt6ry jak iroine memento irząd6w okupanta bełska i dzie w ,zer,g!tch W<>jsh P<>!skle�o 

Ceoy te �rulone. '' �• tpn.ed� de�•.1�4 łon.� ,t6ruje nad' mi3.Stem. P.icn-1ęzy krok n:t dro-- mśc� s:ę na wrogu za łzy i rozpacz ma.tek, 
11Umentom"' obawi4•Jt od dGia dZISlłJ ..... cło dze Golgoty prowadz1cej do Zamku, 

.
I"? aie- u krwawo lttf. niewoli. 

i.ciwolallia. I dz!bJ it<St•po „pod Z,s.M11". Dołta.! alę I dlaiego tri w . przeływanej pn„ nar 
Do kontroli pt1N1v-,.• ,rył,j wymlenlo- .,pod Zegar" <ffl\acu 4mler� g,,•l"'""'-4, al- ol,,,enie radomej chwiU �wyclęmn motem, 

\illych cen upow1tnlon1 „ organa Milicj� Obywa• bo co gorsze - powolne kon,nio ,r OM>ach. ze 1lus�n� dum, <wierd,i�, h Lublifl I Lu
tolwej I Urtędów llezpiecuńnwa J>ublicr.ne10. Uf1�d1tj� tam ludzic-benie, dla kt6rych nie- !><l,zczpq1a, wniosl, r6wndrl &...\I wkład do 

Unlrwatal,m ,,.,..ki. -r, doły...., epo- nn,i&! ! ."'..Y"•rlllowano okruakfur:wo I\ mo- ,ego ,OOL\gllląci,a. 
,_ - --w....,_ ..._ - Ml&laal&. a :um,dua!a obukM& Lu• i J11J 

,,.,._Jnrod• ·-------

(-) Sokolow,Id Akadem e młodziej:owe 
ReJestrada naarmfen Drzedszl{oll 

W eiwi4�lna I s■rądl.tt1'.em )łlnłttmnr, o� 
_.i,ty I doi■ 1.4. IV b. r. lt,Jtatorhun Okrtl"l 

r„ko!J><so Lul,ehklrso (ul. J Ma.jo 'l ,rzywa c-, 
fl,m r.jmarej wnyttlr:11 -'>r, któto ol>ecnlo 
tnaiduk alt ma terenlr Ok.ręgu Suol„ro Lubel

t•kitio, 1 prud ,rybuchffll woJny, p.k równld: 
,odesu okup&ejł. pracoW1ły ,r ulcra ,rycbo•a
illa pnodnlroltl ... jw, dyrok...t.l I ••-rci•ltl 
Hm1n1r1am dl■ a■u«ycle1tk (r,chow11,we11łt) 
przednkoli lub jako nnc.ycl,lltl prwhzkoli p&6• 
.......,wycJ,, H1110n,dowyc:h I prywnnych. 

I 'Warn alt ,6,,nJ«t óo roj...,..,� ...i,y, lttdre 
la..!,d,J. lt,nilf!k&<:je ,uuayc:elok (,rychow••· 
1;;;6 pnednkoll, a ch,rilo,ro ei. pratuJt ., «J 
,h!td,Jnl• nkolnlct•a. 
, Zsl„ud alt ealńy w tffllllnll 7, V- lf, V, 
/Jl ,i.,ro. pok4J "'· H f'klt. l-10. 

ltar&torlum OkrłP Szkolnrso Lube\lklqo 

Ogłoszenie 

w dniu l111szego i 3•cieqo mała 
'Staral'l!em orgaolzac:ji mł.odz.: e!owych ("ZWM, I progrtmu, 1 ,,. ncztgólnokł Jedno■.kt&w\"a pt.i 

TUll. I • Wid'? w dniu •:-i'\ m,J• odbrla ,·ę .,zono •• pat,•, ,po1kal7 aię • 'l"'••iffll pul>
• wł W.Ot"'"' ,.A,.U.- -71"' ·alr:ade- li� kt6rl '°""" •kllalrlw&ł. ...,11.oa,..,.
ml& dl, mlodzltły, ' có,r. 

'W cęld plennul pnemaw'!all pmd1t•• • • 11 
wJdcl, orran.:ucJ młod:doed:.o•ydu � r1mitn.la w dnJu J m1J1 odbyła ,tę 01'Ca71t1 ab.dtm.11 

Su!.J x-.i., PON>>umlt,raw�J kolrp Py. urądr.oaa pru, or,wiac)I mJ.o.h:dowe, w all 
n Stanlll.aw, P>lep Sloukowdl Uwlaw s k!.oou1łl'U ,.!olryk•, 
OMTUR, ltol. Andmjak Jaoun u ZWM. Na- Kr6tk'm zagajeniem otworzył urocżynoU m1)o-1tępnie prudst1.w!del 111 Wici" i Wojsk. PoJsk.itgo, ,.,1 ob. Bogdan Winokld "' Orr. Mlod. TUR. naMlod,' pNltg<ncl Y """!eh ptzrmówltnlacl, po- ,rępnio pnemawi1U1 pr%tdrta•lclrl OMTUR ob. l'UIZlli unuloo updn!onla doby obec••J orłl U,.lsl1w Sl1tkow1k� Andrttjd u ZWM l pru. rolt I ndu,.s ml.,dridy, Jako fund1t11fflfll po- wodnicz4cy S11kj 1Coml1f, Ponnuroinrawe„j Ort�ej Pot.kl d,mokmyctnej. caniucjl Mlodziełowyc:h ob. Pyu S,url,I,,.. Ch6r 

W drugloJ ąęlel, 1rty117czncJ wyn,pn cli6r gimn1>ium SoboJ,,..,ki.j odJpiowal  bym n1rodo- 1Ótoly In,. V<!ftera pod drr. , prol, Oclul,ki,go, wy on• nuog p!tlni. W daln,J częld progfł• k<6ry odlpinal eur,g pltlnl ludowych. Nutęp-!mo nlonkow'• OMTUR wykonali ner,g dtklanł• czlon.ko't_l• orpnl2acjl TUI\ 1 ZWM wrało,. macjL Nucępnle tekcja dr1m1tyc:t.n.1 OMTUll 
aili nu,i d,\Junac)I. pod .kftro..nicurem Sadow,ki<So J. oderrala jr&-

N• ukoilettnl• &hd,mll lfflp61 dramaty,,. aoaktówkt pt.1 .Z,,ru alt p.J,• - w,dlu1 ee,. 
ny OMTUR pod kl ... wn!ctwrm J. S1dow,kl.- narlu,u C.Ur� Iultkl.to, �• Nkcjl ..,,.. 
go odegrał jednQakr&wJc.9 Jł'ł,1 „Zorz, ■it p1J4• ttycr.MJ. ' 
wedlus· t«nu:..,.,. Ccarqo Jut.kl- .. Jonlr:a .Ak,dem't asl:o'łicsot!o h:,metl8 eirodo,r,a, OMTUll. ..tip;.,,1.11ym w podmoalym I •roc&ylt,... -

z....r..o � � _ , .,_ _,  )l ,,..  ..... ru1111 �  

Wystawa plastyków w Lublinle 
7:wl1Hk Pol;k'.-ch ANyrt6„ PIUt)'kw w Lu• 

btinl� npun.a wnystk!dt artyat6w f)lutykdw, 
urówno .ctłon.k6w ZPAP Jak i ■rty1t6w- oi. uu„ 
szonydt do w1.ttda odti1łu ,r 'Wyrt■'W'A, łn6ra 

I 
odbl(lzi1 alt .., Lublli,j, w p'.erw1Z1j polowi. ...,_ 
wca b. r, 

Tumi.o Al<lulllla aru. .do d.nla I J maja b. r. 

1)0d 1drelffll1 Zw-1'uk Polsk.i,:k M1y116w 1'!11t7-
ków w Lubi nl, - Hotel Europ,j,ltl pok. 1,-

Pt•« wykonu• a.a papicn.t nalcły, n1d1ył1l 
b,a :hdnydi °"""• ,mdkio IM1 (•• płótnie, de
skach, t.ektun• hp.) m,u1' był oprawlooe. Pnyj. 
mow■ne będ, tyU.o prace wykonane po rok.u. 1.1.1, 
i dotychcm nladzi, ..i. "l'IIIWU.U, 

Hodowla nasion 
N,Jwi!nflJłzYm ptffl,oce,mm ,na,lon jen w 'f/'omego irnku 1tosow,nł flp. lfo w,l'ryY. fto'. 

O•łPirełenfe Lubehki,m f-. K. Bunc:-zyński i S-wie. Pod. d�wla "u""I polowych odbywa ,lę przy ata• 
att.wowym produktem ttj flrmy jest n:uknie lei �•�61pracy t t.b, R.�lnicz,, biurami rol• 

tirnn!kl ml,rod,Jne OJtnogaJ, ,mynktch N>I- bura.k6w cukrowych ł past,wnych. Pou tym nym, 1 Woj. Urzidem Z1em,.kim. Hodowane 
t,plac•r lfin6w rewiowych �u6wne 11•/ut•o- Buszc.116,kl hoduje morche'W pamwnt, ,r,zy. 'ł. trl;'<o naiiont matec"'1e, ,tnr. łllptr-elity, 
·..,.eh jak I prywuorch prud ulepi,nkm oJI. rtki. g•fllnld tr�w 1:i:lachetnych i zboh. Je- elity I oryginały. Z polec<nll Min. Rolnicr
/-6• aktualnych. :Zar6,roo •� Jak ł wnynklo lll- t.,ili chollzl o buraki cukrowe, to omawiana• wa firm• Bu11cryh1kj mt .,. nm,ch akcjl 
•• oeoby, k,4re 11h>c� tut, Mi,JmJ• olhu ,1,. firm• pokryła upotrzebowanle wizystlr.ich siewnej do1urczyć obecni• dla woj. rzes,ow• 
ha1ne, dopunn,Jt �1 tym umym pttmęp1tw1 · cu'lcrowni prawobrzeżnych - w ilolc; 300 t. ,kiego odpowiedni, ilolć na,ion za polre 
,robec kodek"' karn<So, bi(!, pocl.s11lęcl do ,.. j Ceny nasion ,, dwojakie: reg!amentowane - 1  nlc<wem firmy .Społem", 
łooweJ odpo,.!tdtlalnolcl karnej. aa te nuiona, lr:16,-. otrzymuj� pr<mie i lteny 

�a o mlj� �- t. o tod.iWe , w tall konf..,. 
rwoyJ„f Urt�• Woj,wód,kl,io, w,. Spokojne 
.,. ,4, odb�zl• alt sjnd ,J.,.,.tĄ., opiul -
lłC'ltNJ tt&to1tw ,r epnwlł �,,, orpcJ� 
tlol,k&,r n, menie wo)cwódrnn lubelakltp 

ObCCAoU refmn1ów obowi\,,kon. 

fflłyn■rn

Dnia IJ maja 19H r. o, god2. 1 1�) odl>ędrlo 
,1, w lohlu cochu, u'lica Złota J w Lu_b!Jnle w•lny 
tJn.d młyn■nr, pociaJ,ci.y młynów j pra.ccnrni,.. 
ków ml7 &1kich w ,;,mrl• otworunls epóldrielo1-
tlr:l,pu mrkul6w mlyrukkh. 

Omawiana bi;dz1e 1pr■w1 wyrokokł oadxia.ł:6,r 
�!Qnk6" 1p6łdzielnl i zanrierd.un:łe &tltUtD orn 
... ybór ur14du op6łd,J,lnl • 

Pou t}łn udział w ubran!tt """1ln:• prz,dn.,
wicicl.' władz woJrwód�lch l tt■ro,nu w cela 
udi'.-elrnta wyjaJnicA , .i.a.ttrulr.cjl w •pnwlt � 
�arlr:1 mlyil,k.itJ. 

lecznica dl · zwlerzar 
du2ych I n,ał11ch 

Yydtl.t lekank.,.,,...,,.naryjay UMO w ,.. 
to.-.m!eal• &1 :Zw!4,Jtił0l ••-pomocy Cl,lop. 
Wtj. .torga.niiował lc<:%nlet :1witr24r., lnóra jia, 
1:1aęł1 "'' dt:alalnofd. o cym pt&ypomlnamr 
•bddc!elom awlcri4t. Lccx.nlu jest c1rn1t1 bą 
pn<CWJ' ••Ir d,J,il, ooq uł adziela pomocy i.. 
k■rJ 4,..turny. LeC%.11lca n• t,dan.• 1r11yl1 ltkan.7 
wettrynaryJnych - 1p"-'cj1llłt61r do Jięilt.ich prJy� 
p1dk6w, Jak r6wnitł. ;ncprowadsa muowt tt.C.2.., 
,1C"n!a ocbN>nnt J lc,,:,:nic.J.łt • kon'-pruc:h, O 

1.0fl\ u lwu\ - pn.ed,r ł'ótrcy n.c:zirple:.aie nya,.. 
no-bierne (,urowfot I kulrurt) a trwalok� � 
bupiec:unlt prud cho1ob4 aa c.krn pól N>h, • 
paÓY - praec:w 11016,r.., • br - prMCiw ,.. 
morowi kp. 

Ai,by udortępnld mafool� kotzft1an!a n'ert
mu ogółowi zainterero,nnych, w godW'l■ch 1n1,, 
bul1toryjnych od 9-11 11d11el1 ai1 pou.! bapla,, 
11111, 

L,em!u wwlrn1t ml,ld .r, przy gm1d,,, ,.,.. 
nujum Sttszlca. AJ. Racław.i.ck.I. ,aoli,, 

Podziękowanie 
:Zarz1d Okręgu Pot.lr.lego C«rwontg6 ltn� 

w Lublin'e .rltladi. ,udenne pod't'iękowanle kie 
t<>Ynlcnru J)omu żołaiun"' u �zlnterłlOwnf 
ucb:'tltnlo. ntl n• \;onctrt na 11ea PolU:ltgo CUII 
won'JO :Z:nyta, ""1dzoD7 • ilnlu f. V b. ,. 

Ztrz,d 

----------

Teatr I hind 

.,Tl!A'n MJJ!JSJU"1 Dsll ł IOil....,. 
ntuka P1dąra ,,MaturaN, ' 

!.INO ,.APOLI.0"1 Od poc,lechlal!,,. , .. -
ja wylwleda /lim produkcj. unuykaA,k.ieJ p,J 
• '1Vlętle4 nr, 4311", Nadpr<>sr1111 � 1,1 ,.AD 
litny kaurynian.". 

KINO .IIAt TYK", -..r'wletla Ili;,. ,,_,'dulr:cJ 
pol,kiej pt.I „ZNACHOR•, Nadl)ro1ram ,:Z.w 
bycie Bukareuru"', 

KINO .RIALTO", od ponltduJlb 1•JO m•JI 
wyhr!et!a /'lm ' produltcji ,meryk16altlrJ j>I. ( 
.20f.1'Y SICARB". W roll.gló,meJ Cary Coop111 
N,dprosnm .Na prudpoladt Waruawr", 

R€dakcja i A�mlnlstracja Lublin, ul. 3 Maja 4, te1.: Redaktor naczelny 33-60. Sekretarz odpow. 26-59. Sekretarlat Redakcji 21·,08. Dyrekcja 1,cz;r.t.lnJ,, 
b" 25-88. Admtntstracja i kolportat 35-85. KslęgarnJa „Czytelnika" 25-87 .. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Pierwsza Drukarni.. Paflstwowa w Lubllnill " Kotnl.tat Badal!:e-.1Jn1 

\' 

Podziękowanie 
:Zarz1d Okręgu Pot.lr.lego C«rwontg6 ltn� 

w Lublin'e .rltladi. ,udenne pod't'iękowanle kie 
t<>Ynlcnru J)omu żołaiun"' u �zlnterłlOwnf 
ucb:'tltnlo. ntl n• \;onctrt na 11ea PolU:ltgo CUII 
won'JO :Z:nyta, ""1dzoD7 • ilnlu f. V b. ,. 

Zmartwiona siostra
poszukuje 
Miry Burzy 
z Lublina

Prosi o jakąkolwiek 
informacje pod adresem 

Świętoduska 8 

---

Apteka
Grodzka 5a 

recepty prywatne, kasowe 
dostarczanie wszelkich 
artykułów aptecznych,

specyfiki krajowe i zagraniczne





Moje ulubione wiersze



Rynek

W świetle zielonkawem gazowej latarni
przysiadł na łapach Lew w rogu Złotej ulicy;

słucha z uwagą o czem gwarnie
rajcują sąsiadki - wiecownice:

o chwale dawnych czasów, pokoju i wojnie. 
Starły Trybunał prezyduje dostojnie. 

Dyskusja się rozżarła.
Sobieskich Kamienica
ręce w boki wparła, 

fioki nadobne nad oczyma
okien

z irytacją sterczą,
że szyderczo

przeczy jej niewierna 
Kamienica Acerna.

Pomnik Kochanowskiego, najmłodszy w ten gronie,
straż milczącą nad Rynkiem pokłóconym trzyma.

Czy wieszczem dostrzegł okiem 
brzask jutro, co z przeszłości na niebo wybiega? 
Czy wiatr poczuł. wiejący od wieczności brzegów? 

Twarz natchnieniem płonie. 

1



Grodzka Ulica

Przed Rynku kamienica uchodząc narożną, 
zrazu z palcem na ustach, stąpając ostrożnie,
sunie chyłkiem jak trusia stateczna i cicha.
I nagle, zda się, jakieś wstąpiło w nią licho,
zerwie się i zatoczy, jak chłop na jarmarku, 
pijanem okiem zerknie na plan Starej Fary
i z górki na pazurki pędzi całą parą. 

Kruszący się dom stary, zwalony na poły,
patrzy się z przerażeniem z pustych oczodołów, 

jak po kocich łbach skacze wprost na Grodzką Bramę, 
by w szalonej ucieczce na złamanie karku, 

niby pociąg w tunelu, skry się w czarnej jamie   
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Tkanina

Zbigniew Herbert
 

  Bór nici wąskie palce i krosna wierności
oczekiwania ciemne flukta

więc przy mnie bądź pamięci krucha
udziel swej nieskończoności

Słabe światło sumienia stuk jednostajny
odmierza lata wyspy wieki

by wreszcie przenieść na brzeg niedaleki
czółno i wątek osnowy i całun



Cmentarz lubelski

Zegary, twarze nocy niewesołe, 
hasło podają: północ, północ! 

Dołem 
place konopne, lniane,

ulice - długie mroku czółna,
lamp łańcuchami spętane. 

 
U krańca Lublina czworokąt czarny,
szumem poemat wiatrów skanduje.
Klony, brzeziny, kasztany, tuje

obsiadły wyspę umarłych. 
 

Aleje głuche mamrocą, jak rynny.
Blask blady gwiazdy samotnej opiera się o cień,

o bluszcz, żałobny barwinek,
paprocie.

 
Krzyże z marmuru, anioły brązowe srogo

stanęły na piersiach trumien. 
 

Pieje kogut. 
 

Napisy z barmy cemntarza w pamięci zakarbuj, zatnij:
" Oto teraz w prochu zasnę - z prochu wstanę w dzień ostatni..." 

 
 
 

   4



5

Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą,
haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,

malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg,
wyszywali wisielcami drzew płynące morze.

 
Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.

Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,
przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.

 
I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut — zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

 
 
 

   

Krzysztof Kamil Baczyński
Elegia o... [chłopcu polskim]

20 III 1944 r.



Druk. 

pl. Litewski 3
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