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Biała księga 
(nkw) Rząd angielski ogłosił Bia

ła Ksiege, która nui brf obrazem 
wysiłków i strat Wielkiej Brytanii 
w obecnej wojnie. Brandon Bracken, 
angielski minister iniormacyj, odda
jąc w rece przedstawicieli prasy Bia
ła Ksiege wygłosił następujące u>.v-
soce znamienne słowa: „Musie
l i ś m y  p o ś w i e c i ć  w i ę k s z a  
e z e ś ć  n a s z e g o  d z i e d z i c t w a  
z  e p o k i  k r ó l o w e j  W i k t o 
r i i ;  t o ,  c o  b y ł o  d l a  n a s z y c h  
d z i a d ó w  s k a r b e m ,  j e s t  
o b e c n i e  s t r a c o n e " . '  

Istotnie, Biała Księga stanoni aż 
zbyt wymowny dokument kapitulacji 
Imperium Brytyjskiego, zarówno w 
sterze politycznych jak i gospodar
czych wpływów, dając jednocześnie 
czytelnikowi pojecie, lak wielkim 
ciężarem jest dla Anglii obecna woj
na. Biela Księga nie jest w żadnym 
wypadku bilansem zwycięstw oraz 
sukcesów, lecz nosi charakter spra
wozdania, napisanego przez syndyka 
masy upadłości niegdyś świetnej i 
wielkiej firmy „Wielka Brytania". 

Czytamy w tej księdze strat, 
ustępstw i rozczarowań, że 7 miiio-

„Obecna wojna nie posiada żad
nej ideologicznej treści"*. 

„Popieram zarówno królów jak i 
komunistów, jeżeli tylko służą oni 
moim interesom". 

„Jestem — i zawsze będę — nie
przejednanym przeciwnikiem wszel. 
kiego socjalizmu". 

Myśli angielskiego premiera Winstona 
Churchilla, który w dniu 30. 11. b. (. 
ukoócryt 70 lat. 

nów mężczyzn i 7 milionów kobiet 
zostało pociągniętych do pracy w 
przemyśle zbrojeniowym oraz do 
służby w wojsku lub organizacjach 
przeciwlotniczych. Jedynie zamężne 
kobiety, w jakiś szczególny sposób 
obarczone gospodarstwem domowym 
oraz dzieci, chorzy i starcy w wieku 
ponad 64 lata sa wolni od obowiązku 
pracy na rzecz ,radosnej" wojny. 

Budżet angielski wzrósł w porów
naniu z wojennym czterokrotnie, zaś 
wywóz towarów zagranice zmniej
szył sie o 70 procent. Anglia musiała 
sprzedać wszystkie swe zagraniczne 
wierzytelności, akcje i udziały w 
globalnej wysokości 1,65 miliardów 
funtów szterlingów i zaciągnąć za 
oceanem dług, sięgający miliar
dów. Churchill pogrzebał finansowa 
i handlowa potege Wielkiej Brytanii. 

Biała Księga podaje, te Anglia 
miała dotychczas stracić na morskich 
i lodowych frontach 563.000 ludzi, 
zaś 136.000 zginęło wskutek bombar
dowania toinie z ego miast angielskich. 
Zasługuje na specjalna uwagę poda
na liczba domów, zniszczonych przez 
bomby lotnicze i pociski broni „V": 
z 13 milionów budynków, znajdują
cych sic u Anglii, 4 miliony zostały 
zniszczone lub uszkodzone. Na mo
rzu miała Wielka Brytania stracić 
11,5 mil. ton statków transportowych. 

Biała Księga jest jeszcze jednym 
dowodem, iż zamiast oczekiwanej he
gemonii ii' skali światowej wojna o-
becna przyniosła Anglii utratę jej do
tychczasowego politycznego i gospo
darczego stanowiska. 

Kwapiński nie mógł utworzyć rzqdu 
Anglicy grożą emigrantom cofnięciem subwencyi 

SZTOKHOLM, 1. 12. — Agencja 
Reutera komunikuje, że Kwaplń-
skiemu ni* udało się utworzyć no
wego gabinetu, wobec czego zrzekł 
on się swej mia|i. Fiasko wysiłków 
Kwapińskiego zostało spowodowa
ne odmową stronnictwa ludów, oraz 
chrześcijańskiej demokracji wzię
cia udziału w nowym rządzie. Sy
tuacja, która obecnie wytworzyła 
się, stanowi dalsze zaostrzenie się 
kTyzysu wśród polsikiej emigracji 
w Londynie. Oprócz trudności ze-
wnętrzno-polityczmych, wynikają
cych z sowieckich Imperialistycz
nych żądań oraz probolszewicbiego 
stanowiska aliantów, emigranci mu-
szą pokonywać własne wewnętrzne 
waśnie i partyjne swary. 

Z politycznych kół Londynu do
noszą, że Churchill odbył naradę 

przedstawicielami emigracji pol
skiej i w dosyć ostrym tonie zażą
dał ostatecznej likwidacji polsko-
sowieckiego konfliktu, grożąc w 
przeciwnym wypadku cofnięciem 
rządowi emigracyjnemu wszelkiego 
poparcia ze strony Wielkiej Bryta
nii. Anglia pnzechodzi więc od 
dawnych życzliwych rad do grożb. 

Prasa brytyjska przybiera wobec 
Polaków coraz ostrzejszy ton. „Dai
ly Kera'.d" pisie, że w razie dal
szego oporu rządu emigracyjnego 
wobec żądań Moskwy należy od
mówić Polakom wszelkiej finanso
wej pomocy. Dotychczas tego ro
dzaju pogróżlki zjawiały się jedy
nie na łamach komunistycznego 
dziennika „Daily Worker" lub skraj, 
nie radykalnego czasopisma ,'New 
Statesman". 

Dziennik „Exchange Telegraph" 
atakwje gwałtownie artykuł pol
skiej gazety „Polish Daily", w któ
rym dano wyraz nadziei Polaków, 
że ich życzenia moga znaleźć 
uwzględnienie w ramach brytyj. 
sloich planów reorganizacji Europy. 
Exchange Telegpraph" uważa tego 

rodzaju nadzieje za mrzonki i pod
kreśla z naciskiem, że w Anglii nikt 
nawet nie myśli uczynić coś takie
go, co mogłoby nie spodobać się 
Moskwie. 

W polskich kolach w Chicago u-

trzymują, że Mikołajczyk spotkał 
się z całkowioie wyraźną odmową 
ze strony Roosevelta udzielenia od
dzielnej gwarancji przyszłych gra
nic Polski. Anglia również odmó
wiła, jak wiadomo, tego rodzaju 
gwarancji Sytuacja Polaków ,e'. 

wobec tego wysoce dramatyczna: 
we wrześniu 1939 roku Polska zde
cydowała się na wojnę z Niemca
mi, gdyż ufała angielskim gwaran
cjom, zaś dziś Wielka Brytania 
zdaje swego polskiego „pupila" na 
łaskę 1 niełaskę Stalina 

Socialists Arciszewski premierem 
Trzy ministerstwa dotychczas nie obsadzone 

SZTOKHOLM, 1. 12. — „Prawda" 
moskiewska, omawiając obecny 
kryzys polityczny wśród polskiej 
emigracji w Londynie, pisze, że 
„polski rząd emigracyjny urósł do 
rozmiarów wrogiej politycznej po
tęgi, z którą jakiekolwiek rokowa
nia są w przyszłości niemożliwe". 

Przewodniczący komitetu lubel
skiego, Osóbka - Morawski, oświad
czył niedawno, że sowiet lubelski 
może zgodzić się na porozu
mienia z emigracją londyńską 
w płaszczyźnie całkowitego u-
względnienia sowieckich dezyde
ratów. 

SZTOKHOLM, 1. 12. — Koła pol
skie w Londynie utrzymują, że Mi
kołajczyk został przyjęty pnzez 
Churchilla i Edema, którzy starali 
się nakłonić go do utworzenia no
wego gabinetu. Mikołajczyk miał 
uzależnić przyjęcie podobnej misji 
od otrzymania pełnomocnictw do 
zawarcia układu z Sowietami. 

Mikołajczyk jest powszechnie 
uważany za jedynego człowieka, 
który mógłby za cenę uległości 
wobec Moskwy zapobiec ostatecz
nemu odwróceniu się Anglii od Po
laków. 

„Daily Telegraph" utrzymuje, iż 
jest możliwe, że misję utworzenia 
nowego rządu emigracyjnego o-
trzyma zastępca prezydenta. Arci
szewski. Jest on jednak również 
żle widziany w Moskwie. 

SZTOKHOLM, 1. 12. — Agencja 
Reutera komunikuje z Londynu, że 
Tomasz Arciszewski, jeden z leade
rów PPS, utworzy! w czwartek no
wy gabinet emigracyjny. Ze współ-

Kryzys w Belgii pogłębia sie 
Angielskie czołgi przeciwko demonstrantom 

ANGLICY ROZBRAJAM 
GRI CK1CH PARTYZANTÓW 
GENEWA, 1. 12. — Reuter dono

si z Alen, że naczel.iy dowódca an
gielski w Grecji, generał-major Ro
nald Scobie, zarządził, aby do dnia 
10 grudnia przeprowadzono demo
bilizację wszystkich partyzantów 
greckich . Premier grecki Papan
dreu ogłosił odpowiednie obwie
szczenie. Na przedmieściach Aten 
patrole brytyjskie rozbroiły już 
partyzantów. 

SZTOKHOLM, 1. 12. _ Położenie 
w Brukseli pogarsza się coraz bar
dziej. Po ostatnich rozruchach, w 
których użyto ręczną broń palną, 
granaty ręczne, a nawet angielskie 
wozy pancerne, rząd Pieriota ze
brał się na nadzwyczajne posiedze
nie. 

Jak komunikują, naradzano się 
na tym posiedzeniu, czy należy 
wprowadzić stan nadzwyczajny. 
Rząd oświadcza, iż widzi się zmu
szony do zastosowania „środków 
dyktatorskich" i zapowiada zakaz 
zebrań, gazet i wolnego ruchu na 
ulicaoh. Rząd komunikuje, że człon
kowie ruchu powstańczego nie wy-
konali zarządzenia o wydaniu bro
ni. Wydano podobno zaledwie po
łowę broni, i to przeważnie takiej, 
która nie nadawała się do użytku. 

Ruch powstańczy jest więc nadal 
w posiadaniu znacznej ilości broni. 
Chwila jest wobec tego bardzo kry. 
tyczna, ponieważ ruch powstańczy 
przez rozklejane na ulicach Brukse. 
li obwieszczenia zapowiedział no
we zgromadzenia i demonstracje, i 
nip zamierza uwzględnić żadnych 
zakazów zebrań przy przeprowa
dzeniu swych planów Przeciwnie, 
zakaz taki może mu być tylko na 
rękę, ponieważ dostarczy nowego 
materiału do konfliktów 1 pogłębi 
kryzys. Ruch powstańczy pragnie 
obalić rząd Pieriota 1 wziąć władzę 
w swe ręce. 

Koła lewicowe w Londynie nader 
ostro atakują rząd angielski za to, 
żt pozwala wojskom angielskim 
popierać rząd Pieriota. Poseł z ra
mienia Labour Party, Chinwell, zło
żył protest przeciwko postępowa
niu rządu brytyjskiego. Oświadczył 
on, że interwencja przeciwko ru
chowi powstańczemu nie jest u-

sprawledliwiona żadnymi względa
mi militarnymi i że popieranie Pier, 
lota leży jedynie w interesie ban
kierów i przemysłowców. 

pracowników Mikołajczyka wszedł 
do nowego rządu tylko minister o-
brony narodowej, gen. Kukieł. Trzy 
ministerstwa są jeszcze nie obsa
dzone 1 mają być zarezerwowane 
dla stronnictwa ludowego, które 
dotychczas wzdragało się wziąć 
udział w nowym gabinecie. 

Grganizacja Lotta 
rozwiązana 

SZTOKHOLM, 1. 12. — Donoszą, te 
probolszewicki gabinet Paasiklvl 
wydał zarządzenie o rozwiązaniu 
fińskiej organizacji Lotta. Zakaz 
organizacji Lotta nie jest wpraw
dzie żadną niespodzianką, ponie
waż z góry było wiadomo, że za
rządzenie o rozwiązaniu korpusu 
ochrony bedzie dotyczyło również 
organizacji *,otta, ale dla gobinetu 
Passikivi jest bardzo znamienne, że 
się tak pośpieszył z nadaniem włas. 
nej sankcji również temu żądaniu 
Sowietów. 

Organizacja Lotta zdobyła w cią
gu 20 lat swego istnienia rozgłos 
światowy jako symbol pracy kobiet 
dli ojczyzny. Ilość członkiń tej or
ganizacji szybko wzrosła z 34 000 
na początku jej Istnienia do 221 000 
w ostatnich czasach; w tej liczbie 
było 145 000 członkiń czynnych, o-
koło 50 000 członkiń stanowiła mło
dzież, resztę tworzyły t. zw. człon; 
kinie bierne. 

Ambasadorami w Moskwie moga być 
tylko członkowie zagranicznych partyj komunistycznych 

MADRYT, 1. 12. — Cairoux, który 
miał zająć stanowisko ambasadora 
francuskiego w Moskwie, nie uzy
skał uznania Kremla wskutek swe
go „faszystowskiego nastawienia". 
Moskwa zakomunikowała rządowi 
francuskiemu, że pragnie za amba
sadora tylko takiego męża, który 
utrzymuje bliskie stosunki z ru
chem powstańczym. Kandydatami 
na to stanowisko wymieniani są o-
becnie: komunista Grenier oraz ge
nerał Konig. Ten ostatni ma najwię
cej szans, jako były szef maquisar-
dów. Należy poczekać czy Moskwa 
nie zażąda mianowania ambasado
rem członka partii komunistycznej. 

Odrzucenie kandydatury Catroux 
wywołało w Londynie silne poru
szenie. Londyn dopatruje się w tym 
zamiarze Moskwy dopuszczenia w 
przyszłości na stanowiska przed
stawicieli obcych państw w Mo
skwie możliwie tylko rzeczywistych 
komunistów. Podczas pobytu Chur
chilla w Moskwie, sprawa ta była 
już poruszana, Stalin dał do zrozu
mienia, że wielu przedstawicieli 
państw obcych nie mogło zrozu
mieć mentalności Sowietów. Można 
uniknąć tego, jeśli wybierze się ta
kich przedstawicieli. którzy są 
przez partię szkoleni dla swego 
przyszłego zawodu. Moskwa nie 
zażąda natychmiastowej zamiany 
przedstawiciel w Związku Sowie
ckim, lecz pragnie uwzględnienia 
swego życzenia Moskwy w razie, 
gdy stanowisko jakiego ambasado
ra lub posła wakuje. 

Sprawa Catroux wywołała rów-

Olbrzymie straty Kanadyjczyków 
Uzupełnienie przez ochotników nie Jest możiiwe 

BERNO, 1. 12. — Rząd kanadyjski 
opublikował rozporządzenie, na 
podstawie którego ma być narazie 
wysłane 16.000 wojsk rezerwowych 
na europejski teren działań wojen
nych, ponieważ ilość ochotników 
jest niewystarczająca, a straty, 
zwłaszcza w piechocie, znacznie 
przewyższają obliczenia. 

Lecz na 16.000 rząd nie zatrzyma 
się. Dotychczasowy minister obro
ny musiał ustąpić, ponieważ uważał 
za konieczne wysłanie 70.000 ludzi. 
Jego następca Mac Naughton stara 
się wyjaśnić narodowi gorzką pra
wdę, ale i to nie odbywa się bez 
kryzysu. 

Mac Naughton oświadczył w par. 
lamencie, że przed trzema tygod
niami przy obejmowaniu stanowiska 
miał zamiar utrzymać system ochot, 
niczej służby wojskowej, gdyż są
dził, że w ten sposób rząd stale 
będzie miał dostateczny kontyngent 
ludzi do dyspozycji. Ale straty pie
choty kanadyjskiej w Europie za
chodniej oraz we Włoszech są 
większe, niż oczekiwano. Jeśliby 
nawet straty utrzymywały się na 
dotychczasowej wysokości, to i tak 
najpóźniej w styczniu lub lutym na 
stąpiłby brak ludzi dla uzupełnie
nia wojsk. Minister oświadczył, że 
mimo wszystko pragnie utrzymać, o 
ile będzie to możliwe, system woj
skowej służby ochotniczej. 

1 Nawet wśród kół rządowych oś

wiadczenie ministra spotkało się z 
ograniczonym uznaniem, podczas 
gdy ze strony opozycji rozlegały 
się głosy, żądające ustąpienia rzą 
du. 

nież niemiłe wrażenie wśród kół 
zagranicznych w Moskwie. Sądzą 
tam, że dni dyplomatów, pochodzą
cych i kół mieszczańskich, są w 
Moskwie policzone. Kwestia obsa
dzenia stanowiska ambasadora 
francuskiego w Związku Sowieckim 
będzie również szczególnym tema
tem rozmów w czasie wizyty de 
Gaullea na Kremlu. Tworząc nowe 
wytyczne, w kwestii obsadzania 
stanowisk ambasadorów, Moskwa 
pragnie, by przedstawicielstwa za
graniczne w Związku Sowieckim 
stanowiły ośrodki polityki sowiec
kiej, czyli spełniały taką samą ro
lę, jaką grają zagraniczne przed
stawicielstwa Moskwy. 

SAMOLOTY ŚMIERCI ŚCIGAJA 
amerykańskie okręty wojenne 

TOKIO, 1. 12. — Cesarsko-japoń-
ska kwatera główna podaje do wia
domości: 6 samolotów naszej for
macji lotniczej „Yatsukujii", należą
cej do naszego specjalnego korpu
su szturmowego lotnictwa zaatako
wały nieprzyjacielskie okręty wo
jenne w zatoce Leyte. 

Dwa samoloty zatopiły jeden okręt 
bojowy, a trzy inne zatopiły po 
jednym nieprzyjacielskim transpor
towcu. Ostatni samolot zaatakował 
okręt bojowy, uszkodził go ciężko 
1 wywołał na nim pożar. Dwa nasze 
myśliwce eskortowe jeszcze nie po. 
wróciły. 

DYMISJA KANADYJSKIEGO 
MINISTRA 

SZTOKHOLM, 1. 12. — Reuter do
nosi z Ottawy, że w związku z za
targiem co do wprowadzenia w 
Kanadzie powszechnej powinności 
wojskowej, kanadyjski minister 
lotnictwa Power ustąpił. 
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L A T E R N A  M A G I C A  
1 (nkw) Kardynał-ar- sztandarów mają rów-
§ cybiskup Mediolanu, noczcśnie wywieszać 
| mówiąc o masakrze, u- flagę partii komuni-
| rządzonej przez bom- stycznej I flagę wio-
| bowce Stanów Ziedno- ską. Podczas komuni-
| czonych wśród 206 dzie- stycznych demonstra-
| ci podczas ataku na cyj i pochodów należy 
| pewną szkole, okre- nieść na czele równo-
| ślil ten wyczyn jako cześnie obie flagi. Kie-
| „mord betlejemskich rownictwo partii komu-

I dzieci". Obok zdjęć o- nistycznej podaje dalej 
| kropnie zmasakrowa- opis nowego sztandaru 
| nych zwłok dzieci pis- ruchu komunistyczne-

I mu włoskie zamieszcza- g0 Wioch. Flaga po-
| ją wizerunek gobelinu siada na czerwonym 

z Muzeum Watykan- tle u> lewym rogu 
| skiego, przed stania ią-
| cego mord betlejem-

1 skich niewiniątek. 

1 Kierownictwo partii 
| komunistycznej Wioch, 
| jak donosi amerykan-
| ska radiostacja iv Nea-

! polu, wydało zarządze-
I nie, że wszystkie orgu-
I nizacje komunistyczne 
i podczas wystawiania 

gwiazdę wioską kolo
ru złotego, a na środ
ku symbole bolszewic
kie: miot i sierp. Pod 
siodem figurują 3 li
tery P. C. I. (Partita 
Communlsta Italiana). 
Na szczycie flagi umo
cowana jest wstęga o 
wlosldch barwach naro
dowych zielono - biało -
czerwona. 

Ten narodowo - bol
szewicki gulasz nikogo 
dziś już nie oszuka. 

ł 
Z zadowoleniem czy

tamy w organie żydów 
szwajcarskich Jsraeli-
tisches Wochenblatt" o 
przywróceniu wszyst
kich dawnych żydow
skich organizacji we 
Francji de Gaullea o-
raz o tym, że w sy
nagogach chrześcijań
skich nareszcie zapano
wało zrozumienie dla 
dzieci Izraela, gdyż sam 
arcybiskup katolicki w 
Anglii, Bernard, oraz 
arcybiskup Westminste-
ru wysłali serdeczne 
depesze do kongresu 
żydowskiego iv Atlan
tic City. 

Juda triumfuje wiec. 
„Nasi" wracają! Oby
watele „wyznania han
dlowego" znowu górąt. 
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A .  M O R A W S K I  

1 hm 
(loti&faca ftolicA i. 

Po wydrukowaniu pamiętnika 
Warszawianki z powstania tsier-
pniowcgo, znalezionego w gru
zach stolicy oraz notatek jedne
go z naszych czytelników, który 
przeżywał powstanie w dzielnicy 
powązkowskiej — dziś rozpoczy
namy druk ciekawych wspomnień 
naszego współpracownika p. A. 
Murawskiego, opisujących jego 
przetycia na jednym z odcinków 
dzielnicy śródmiejskiej. 

KWADRANS PRZED DWUNASTA 

Ostatnie dni l ipca. Wszyscy cioszą się pięk
nym latem, bo lato przynosi wielką ulgę w 
codziennych domowych troskach w okrasi* wo
jennym. Na targowiskach jarzyny i  owoce. Bę

dzie można najeść się do syta odżywczych wi
tamin. Trzeba odżywić się za minioną zimę i  
zrobić zapas na przyszła. 

Troski gospodarcze maleję I  chociaż sę one 
chwilowo najważniejsze, jakoś wszyscy chodzę 
zafrasowani, podnieceni. Co powoduj* tę pod
niecająca atmosferę?... 

Wojsko maszeruj*... Pale wojska prztpływaja 
przez miasto na zachód. Czyż miałyby nadejść 
zmiany? 

Na targowiskach rojno. 
— Po II* słonina? 
Kobieta podejrzliwi# rozgląda tlę wokoło, 

poczem szepcze: 
— Pięćset złotych. 
— Pięćset złotych?! I  
— Za parę dni będzie tysiąc, aibo wcale 

pan nie dostanie. Koleje staję. 
Koleje staję... Wojna zbliża się do bram 

Warszawy. Czy będzi* obrona miasta? Czy wraz 
z nią przyjdzie wysiedleni*? A moż* będziemy 
zamknięci w mieście? Wtedy przyjdzie widmo 
głodu... 

Tysiące pytań pozostających bez odpowiedzi 
cisną się na usta. Ludzie bezskuteczni* starają 
się odgadnąć przyszłość. Strach przed niezna
nym "hwyta cię za serce. Co będzie? 

Kolumny wojskowe przerzedzają się. Czyi* 
zmiana naprawdę miałaby nadejść lada chwila? 

Czasami nadchodzą wątpliwości. 
Dzieją się dziwne rzeczy. 2 zachodu czy też 

południa przesuwają się na wschód wojska. 
Ciężkie „Tygrysy", ...Pantery" I  wojsko... Na 
wschód. Jakoś jedna < mało zwraca się uwagi 
na ten fakt. Podniecona atmosfera pcha ludzi 
w objęcia paniki bądź t*ż optymizmu. A tym
czasem... 

Z Pragi przenoszą się mieszkańcy do eentrum 
Warszawy. 

Wawer jut zajęty. Walki toczą się na przed
mieściach Pragi. Plotka króluj*. Notka *zal*j*. 
Lada chwila tramwaj* ni* będą jsidziły przez 
mosty. Konne platformy cieszą się olbrzymim 

powodzeniem. Za parę ,,górali" można jeszcze 
przewieźć meble do Warszawy. 

Syreny wyją. 
Alarm! 
Baterie przeciwlotnicze b!ją Mz przerwy. 

Czarne obłoczki wykwitają na bezchmurnym 
niebie. Na peryferiach ni* wszyscy chowają się 
do piwnic. W górze »«c*y *1* walka lotnicza. 
Wiirket motorów myśliwskich. Suchy trzask ka
rabinów inaszynowych. Gdzieś na Woli jakoby 
spadł samolot. 

Front przesunęć się Już miał pod samą War-
szawę. Wojska wycofały się na zachód. Dlacze
go jednak w mieście znajduj* się tyl* trtyle* 
ril  przeciwlotniczej? 

Znów cisną się na usta pytania Pytania b*z 
odpowedzi. 

Bez odpowiedzi?! 
Nie! 

Jedna pani powiedziała, te za pleć dni naj

dalej  skcńczy się wojna dla Warszawy. Dla-
:zegc? 

Bo dano ultimatum... 
Kto? 

Komu? 
I  kiedy?! 

Dokładnie nie wiadomo, ale Jeden pan, za
zwyczaj dobrze poinformowany, powiedział o 
tym tej  pani. I  znów plotka szaleje. 

Czy wszyscy wierzą we wszędobylską plotkę? 
Nie. Są i  ludzie trzeźwi, dobrze zdający so

bie sprawę z sytuacji. Cl nie są optymistami 
i  z niedowierzaniem kręcą głowami. 

(c. 4. n.) 

Sukces obronny iv drugiej bitwie kurlandzkiej 

Wysokie straty Amerykanów pod Akwizgranem 
Kontrataki niemieckie pod Julich. — Skoczkowie spadochronowi zdobyli 
pozycje górskie we Włoszech. — Załamanie się szturmu 70 dywizji 

i licznych bolszewickich oddziałów pancernych 

FELIETON POLITYCZNY 

30. 11. 1944 
GŁOWNA KWATERA FUEHRERA, 

1. 12. — Naczelne Dowództwo Nie
mieckich Sil Zbrojnych komunikuje 
w dniu 30 listopada: 

Ruchy oddziałów angielskich pod 
Nymwegen oraz przed naszymi po
zycjami nad Mozą w Holandi płd.. 
wschodniej zostały wzięte pod o-
gien naszych baterii i kilkakrotnie 
rozproszone. 

Na terenie walk na wschód od 
Akvizgranu Amerykanie mimo wy
sokich strat uporczywie kontynuują 
ataki. Podczas naszych kontrude-

sunęły się do naszych nowych po
zycji. Na pin. od kanału Huningon 
wyparto przeciwnika z |ego przy
czółka mostowego, przy czym po
niósł on ciełkie straty. 

Wzmocniony ogień broni dtltka-
nośnej skierowany był dzień i noc 
na tereny Londynu, Antwerpii i Lie
ge 

We Włoszech środkowych wojska 
nasze oczyściły od przeciwnika 2 
mniejsze jego włamania pod Monte 
Belvederem 1 na płd. zachód od 
Vergato, biorąc przytym jeńców. N* 
zachód od Imola wyborowe oddzia
ły skoczków spadochronowych zdo. 
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skich ochotników broni f f ,  pod do 
wództwem g»nerałapułkownika 
Schiirnera, ponownie osiągnęły cał
kowity sukces obronny. O ich wytr. 
wałołć rozbił się szturm 70 sowiec
kich dywizji strzelców i licznych 
oddziałów broni pancerne|, które 
od 19-go do 25go listopada nacie
rały na nasz front, przy silnym po 
parciu artylerii 1 lotnictwa szturmo 
wego. Bolszewicy stracili 138 czół 
gów i 3' samoloty, ponosząc wyso
kie etraty w ludziach i materiale 

Pod osłoną gęstych chmur amery 
kańskie 1 brytyjskie samoloty terro 
rystyczne bombardowały okolice 
Niemiec zaehodnich 1 płn. zachód 
nich, wyrządzając szkody przede 
wszystkim w dzielnicach mieszkał 
nych Hannoveru, Hammu i Dort 
mundu. Naloty nękające ubiegłej 
nocy skierowane były na Hannover 
i południowe obszary Rzeszy. 

Rejon walk między Nymwegen a Akwizgranem (Aachen) 

rzeA na płn. zachód i na zachód 
od Jiiłlch stracili oni kilkaset jeń
ców. Pod Hiirtgen trwają ciężkie 
walki lokalne oraz ieśne. Na całym I 
terenię walk nasza obrona w obu 
ostatnich dniach zniszczyła 26 czoł
gów nieprzyjacielskich. 

W okolicach Metxu szereg fortyfi. 
kacji stawia wciąż jeszcze dzielny 
opór. 

Trzecia armia amerykańska w dal
szym ciągu nac'era ze znacznymi 
siłami na nasze pozycje na granicy 
lotaryńskiej. Po obu stronach lasu 
St. Avoid i na płd. od Saaruii'on a-
taki przeciwnika nie miały powo
dzenia. Na płn. od Buchsweiler od
działy nasze mimo ataków napiera-
jącego przęciwrika utrzymały swe 
pozycje na głównym polu walki i 
kontratakiem odbiły kilka miejsco
wości. 

Walcząc} w Alzacji dywiz; na
sze zniszczyły lub zdobyły według 
dotychczasowych doniesień oneg-
daj w ogólności 48 czołgów i 9 pan
cernych wozów wywiadowczych. 
Na skutek tych strat przeciwnik o-
graniczył aię wczoraj do natarć lo
kalnych w dotychczasowych punk
tach ciężkości walk. Na zachodnich 
stokach górskich pod Milhuzą sil. 
niejszę oddziały przeciwnika przy. 

W kilku wierszach 
Z wiadomości z Moskwy wynika, że na sku 

tek stosunków chaotycznych, panuiących na za 
jętych przez bolszewików obszarach rumuńskich 
urodzaj pszenicy będzie tam wynosił zaledwie 
15 proc. normalnego urodzaju w czasach po
kojowych. 

Uchodźcy serbscy komunikują, że w Belfra 
dzie panuje krwawy terror. Dzień i  noc sły
chać ze strony fortów starej belgradzkiej lor 
tecy tureckiej strzały drużyn NKWD, przeprowa 
dzających masowe egzekucje Serbów. 

Reuter donosi z Algieru, że wiceadmirał 
Tranier, gaullistyczny dowódca morskich sił 
zbrojnych w Casablanca, zginął w pobliżu Ra 
batu w Marokko podczas katastrofy samocho 
dowej: żona jego oraz dwie inne osoby również 

poniosły śmierć. 

Angloamerykańskie władze okupacyjne poda 

Ją do wiadomości, że w Rzymie ukazała się 

obiegu wielka ilość podrobionych banknotów 
5.000-Hrowych i  1.000-lirowych, i  ostrzega się 
przed przyjmowaniem tych. pieniędzy. 

Pewna broszura amerykańska oblicza do 
łychczasowe straty w ludziach matynarki Sta 
nów Zjednoczonych na 73 000 osób. Wydatki 
wojenne marynarki wynoszą 94 miliardy ^ola 
rów. 

Wiekopomne czy ny 
(nkw) Od czasu ostatnich nomi

nacji w rządzie angit '>kim prosa 
brytyjska nie przestaje od czasu dn 
czaru dworować sobie z nowego mi
nistra odbudowy, mr. Sandysa, cho
ciaż pan ten jest nie tylko człon
kiem rządu lecz równteź zięciem 
wszechpotężnego Churchillu. 

Mr. Sandys ma dopiero 36 lat i jest 
przystojnym, eleganckim mężczyz na. 
Podobno ma szalone powodzenie 
wśród kobiet. Nie wiadomo tylko, 
czemu należy właściwie przypisać 
mianowanie tego wytwornego, szar
manckiego pana ministrem odbudo
wy. 

„Daily Herald" czyni sarkastycz
ną uwagę, iż mr. Sandys dni sit do
tychczas poznać dopiero , dwoma 
wielkimi czynami", które pozwoliły 
społeczeństwu angielskiemu z wró
cić uwagę na jego sympatyczna o-
sóbkc. 

Pierwszym z tych czynów był o-
źenck z córeczka Churchilla Nie 
darmo mądrzy I doświadczeni ludnie 
mówią, że korzystna, żeniaczka iest 
najkrótsza i najlepsza droga do zro
bienia kariery. Trzeba tylko, żeby 
żona miała pieniądze i wpływy. Rez 
tego ienla się tylko głupi albo... za
kochani. 

Drugim wiekopomnym czynem mr. 
Sandysa była jego owocna działal
ność na stanowisku prezesa komite
tu obrony przed działaniem broni 
„V 1". Cala ta diałnlność ograniczyła 
się do wypowiedzenia słynnego zda
nia: „Bitwa o Londyn jest skończo
na!" 

Ufając temu sloganowi chtirchil-
Icwsklego zięcia londyńczycy zaczęli 
masowo powracać do stolicy... 

Na dalsze wiekopomne czyny mr. 
Sandysa na nowym stanowisku trze
ba chwilowo jeszcze zaczekać. 

były nowe pożycie górskie. Nad 
granicą lrancusko-wloską przeciw
nik poniósł wysokie straty w wal
kach lokalnych pod Mont Cenif. 

Na Morzu Egejskim załoga wyspy 
Piscopi po krótkiej i zaciętej walce, 
roibiła p<»nowną brytyjską próbę 
desantu. 

Na Bałkanach oddziały nasze od
parły silniejsze ataki przeciwnika 
pod Mostarem. W okolicach Kninu 
w Alpach dynarskich osłabł znacz
nie nacisk przeciwnika po jego 
ciężkich strataoh ostatnich dni. 

Na Węgrzech południowych nasz 
front na zachód od Fiinfkirchen 
wstrzymał silne bolszewickie gru
py uderzeniowe. Na Węgrzech 
środkowych trwa przerwa w walce. 
Pod Miskolczem znów załamała 
się o zacięty opór wojsk niemiec
kie' bolszewicka próba przerwania 
irontu, mimo bardzo silnego przy
gotowania artyleryjskiego. Na po
graniczu wschodnio-słowackim 
również wstrzymano atakujących 
bolszewików po drobnych lokal-
nyoh sukcesach terenowych. 

Na pozostałym ironcie wschod
nim dzień upłynął na ogół spokoj
nie. 

W drugiej bitwie obronnej w Kur
landii oddziały armii oraz gęrmań-

Laiajqce bomby na froncie 
Opinia angJ.osasów o czołgach niemieckich 

SZTOKHOLM, 1. 12. — Trzy zja-
wiska »/ wielkiej iiitwie na odicn-
ku północnym fror.tu zachodniego, 
wywarły na Amerykanach i Angli
kach szczrgólr.le głęboki; wraże
nie. 1) Pierwszorzędna jakość 
wprowadzonych przez Niemców do 
boju wojsk rezerwowych. 2) Wyż
szość czołgów niemieckich i 3) Sku. 
teczność bomb latających. 

Ilość przelatujących nad Unią 
frontu pocisków „V" wzrasta coraz 
bardziej. Ze są one bardzo skutecz
ne, Vvy^ika to już choćty z tego, 
że przeciwnik pomija je zupełnym 
milczeniem. 

O czołgach niemieckich mówią, 
że od ich potężnego pancerza wie
le granatów odskakuje bez wszel
kiego skutku, 1 że wykazały one 
swoją wyższość nad wszystkimi 
czołgami obu armii, które dotych-

Odpowiedzi Czytelnikom 
WP. Fttrsler 3., Częstochowa. Prosimy zwró-

Cie si« do t-my „Atlas", Kohmki, dyr. Riedel. 
WP. Lim Schmidt. (Milanówek). Przyjazd 

do Koluszek o t- 15-ej w sobotę. '  

czas ukazały się na polach bitwy. 
Że posiadają one rzeczywiście ta
kie właściwości, wynika również i 
z tego, że Amerykanie przyznają, 
iż więcej stracili czołgów, niż znisz. 
czyli ich Niemcom. 

t 
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Przez 27 lat dokonałem wielkiego 
dzieła budowy lepszego świata 

P O S Z U K U J Ą  
Dziedzic Stanisława, (Krak. Przedm. 7), b. 

Sochaczew. Dworcowa-Kasyno, szuka męia 
Wiktora i  nica Wawrzyńca Stora. 

Leben Marta, z d. Marchlewska, oraz Lebcn 
Ruth Regina (Jerozolimska 75, m. 17). poszu
kiwane przez Walter Marię. (24) Hamburg, Ep-
pendorfer Baum 10 III. bei Sinn. 

OubideckUgo Eugeniusza Franciszka, Chłod

na 37), szuka Władysława Zi^ciak (6 Sierpnia 
28). ob. Kraków, Kordeckiego 7-9. 

~ rowa Ostaszewska i  rodzina, ob. Podko-
w eśna Wsch., Modrzewiowa Willa Miesz-
kowskiego. szuka córki Jadwigi (Szczygła 9). 

Kuczyński 3an, Litzmannstadt. Fridericusstr. 
34 TV szuka Jadwigi Schmidt (Piusa 7). 

Zadęcki Bolesław, (Pańska 90), ob. Żyrar
dów. ] Maja 7. szuka matki Marii. 

Wergieluk Stefania, (6) Kutno, Hauptstr. 19, 
szuka Helenę i  Walentynę Muchowską (Bród
nowska 20), Zygmunta Chmielewskiego (Rymar
ska 18) i  rodziny. 

Gertych Helena, ( (6) Lentschlitz. Horst-Wes-
se' Str. 30 c), szuka m«ża Czesł. (Mostowa 8). 

Dobrowolska Janina, (Żychlin, gm. Piecka-

Dąbrowa, pow. Kutno), szuka Stefanii Rosiek 
(Na'ewki 23) 

Głogowski Stefan, (Żychlin. Rathausstr. 29 
pow. Kutno), szuka syna Józefa (Chełmska 20) 
i  znj Ornych 

Wikto' Halina, (Marszałkowska 61). ob. Pru
szków, Ołówkowa 16, szuka Władysława i  Ja-
ninv Kwiatkowskich. 

Wllmowska Wiesława, (Żelazna 30). ob. 
Feldpo*.tnr 01463, szuka rodziców i  sióstr. 

Grudziak Maria, (Konarskiego 1), ob. Feld-
po<;'n- ni  16.1. sruka siostry, brata, oraz Al
fred* ^amióskieeo. 

W!lczY , ' '*^ ,  Maria, (Pańska 13a). oh Feld-
po^tnr 01463, szuka rodziców I  siostry. 

Paradowski Kazimierz, (Wspólna 25), ob. 

Moszczenica k Piotrkowa RG0, szuka żony 1 

córki Ireny. 

Kozlartka Stefania. (Narbntta 27a), ob. So
chaczew, Dworcowa-Kasyno, szuka siostry Ka
zimiery Kozłowskiej z mężem i  synem oraz 
braci Romana z żoną i  Jana Kulisz. 

KosmóUcy, (Piusa 10-go), ob. Piotrków, Gu-
bernatorska 52, szuka Jadwigi Nowakowskiej 
z synkiem i  męża Stanisława. 

Carlson Jerzy, ob. Piotrków, Klasztor Ber
nardynów, szuka rodziców Ryszarda i  Marii. 

Wysocka Stefania, (Koźla 11), ob. Piotrków, 
Dworcowa 8. szuka syna Józefa. 

Cegiełka Janusz I  Zofia, (6) Litzmannstadt, 

Clausewitzstr. 78, szuka ciotki Anny i  brata 
Jana Bilskich (Marszałkowska 41), ks. A. Kul
czyńskiego (Orochów) 1 rodziny z Bednarskiej 
6, Pańskiej 13 i  Komorowa. 

Bobrek Ryszard Wiesław, (Sielecka 57), ob. 

Feldpostnr. 27994, szuka matki i  rodziny. 
Królak Marian, (Piekarska 10). ob. Zakowice 

Stare 49 n pp. Jaskółkowskich, szuka żony 
Róży. 

Lewandowski Henryk z rodzina, (Nowy Świat 
27). ob. Mszczonów, N. Rynek 2, szuka krew
nych i  znajomych. 

Zadroina Zofia, (Ludwiki 5). ob. w Alek
sandria, pow. Skierniewice, gm. Korabiewice, 
szuka męża Jana i  rodziny. 

Małkiewicz Leokadia, (Ludwiki 5). ob. w. 
Aleksandria, pow. Skierniewice, gm. Korabiewi
ce. szuka męża Zygmunta i  brata Kazimierza 
i  rodziny. 

Paszkowska Janina. (Lipska 27). ob. p. Ży
rardów. w. Sokule. szuka męża Wojciecha. 

Bocińska Brygida r córka, (Szczeliwa 20, 
ob. łowicz. Targowa 3, smka męża Wojciecha 
I  rodziny. 

Wójcicki Bogdan, (Pi Kazimierza W. 4). ob. 
Schneidemiihl. RAW. Polen-Lager, szuka rodzi
ców Marii i  Antoniego oraz brata Dziutka. 

Tomczyńskl Józef, (Miedziana 7). ob. Schnei
demiihl RAW. Konto 5178, szuka żony i  syna 
Janusza, brata Adama i  siostrv Dudrewicz. 

Iwański Władysław, (Złota 59). ob. Grodzisk 
Maz . Bartnicka 4, szuka żony Zofii. 

Małek Jan, (Muranowska 6), ob. Sochaczew, 

Dworcowa-Kasyno, szuka żony, córek i  syna Ta-
deutza. 

Baucz Maria I  Anna, Sztaba Janina i  Misio 
(Twarda 13) oraz Sztaba Bronisław (Wronia 
45a), poszukiwani przez Baucz Zbigniewa i  
Sztabę Zygmunta. Kraków, Łokietka 1. 

Bartos Edward, (11 Listopada 6), ob. Arns-
walde (2) Pommer Werkstatt f. Fernmeldetech-
nik, Neuwedellerstr. 9, szuka matki Małgorza
ty, siostry Czesławy i  syna Andrzeja. 

Białobnoekl Stefan, (Kępna 6), ob. Błonie, 
Poster. Pol Pol., szuka żony Walerii  i  syna 
Mariana. 

Sołczyńtkl Czesław, (Walecznych 18), ob. 
szpital RG0., Błonie, szuka żony Stanisławy i  
syna Zbigniewa oraz matkę Apolonie Solczyrt-
ską (Mokotowska 53-55). 

Witnlewska Józefa, (Elektoralna 32), ob. 
Miedniewice k. Żyrardowa, parafia, szuka cór
ki Krystyny i  brata RoSciszewskiego Józefa. 

Żywno Irona, (Filtrowa 77), ob. Guzów, p. 
Żyrardów, szuka Aleksandra Chudzickiego, (Ru-
dowska 3). 

Jasińska Leokadia, (Sapicżvńska 10a), ob. 
Żyrardów. 1 Maja 25, szuka córki Magdaleny 
i  syna Wojciecha. 

Pasamońska Jadwiga, (Mazowiecka 11), ob. 
Łowicz, N. Rynek 8, szuka Kosterskich, Pokor
skiej Jadwigi i  Kowalskich. 

Lewandowski Józef, (Gróiecka 21). ob. Wola 
Gołkowska k. Piaseczna, szułca żony, córki i  sy
na oraz rodziny. 

Osiński Cyprian, (Boduena 4), ob. Orodzisk 
Maz., Kilińskiego 12, szoka brata Konrada wraz 
z rodziną. 

Boernerowa Wiesława. (Boduena 4), ob. Oro
dzisk Maz., Kilińskiego 12, szuka teściowej 
Zofii. 

Turczyńska Kazimiera, (Wspólna 62), ob. 
Grodzisk Maz., szuka Markuszewskiej Janiny z 
mężem oraz rodziny. 

Budzyński Jerzy, (Mickiewicza 25). ob. Kra
ków, Pl. na Groblach 15. szuka rodziny i  Paw
łowskiego Donata (Krasińskiego 65a). 

Kulesza Halina, (Dobrogniewa 9), ob. w. 
Kistki Nr. 9, p. Chodaków, szuka brata And
rzeja Wyczółkowskiego (Czerniakowska 201) i  
znajomych. 

Biernacka Zofia, (Senatorska 10), ob. w 
Kistki Nr. 9, p. Chodaków, szuka syna Jana 
(Wielka 13). ,  

Szymańskie Helena I  Władysława oraz Woź
niak Stanisława, (Zielonka), ob. w. Kistki Nr. 
20, p. Chodaków, szukają rodziny i  znajomych. 

Peuker Czesław, (Żórawia 27). ob. Kraków, 
Kopernika 26. pok. 319, szuka Juliana i  Emi
l i i  Felszów (Wspólna 35) i  Franciszka Peukie-
ra (Dobra 31). 

Najgebauor Marla. (Noakowskiego 12), ob. 
Pruszków, Werkstr. 18, szuka Janiny Myszkow
skiej. 

Pełda Henryk, ob. Sochaczew, Kopernika 4, 
szuka żony Janiny (Dobrowoja 5) .matki Anto
niny oraz siostry z mężem Kalinowskich (Czer
niakowska 112). 

Klepackl Edmund, (Gombińska 16), ob. Skier
niewice. Rawska 14, szuka rodziców Szymona 
i  Walerii, brata Antoniego oraz rodziny. 

Turowscy Zofia I  Ludwik, (Bracka 3). ob. 
Grodzisk Maz., Poniatowskiego 52, szukają 
matki Stanisławy Barwickiej (Podwale 5). 

Vlalrose Renata. (Al. Niepodległości), ob 
Grodzisk Maz., RG0., szuka Lewandowską Meli-
tę z córeczką Aliną (Drużynowa 3). 

Oardecka Genowefa, (Płocka 22a) ob Gro
dzisk, Okrzei 1. szuka męża Piotra I  Mieczy
sława Nowicińskiego. 

Kielczyk Wanda, (Opoczyńska 17). ob. Skier
niewice. Składowa 24, szuka rodziców Daab, 
(Grzybowska 69). 

Frydrysłak Bernard, (Konarskiego 8), ob. 
maj. Radonie, p. Grodzisk-Maz., szuka matki 
i  siostry. 

Leszczyńska Franciszka. (Próżna 9). ob. Ży-
rardów, 1 Maja 32, szuka matki Józefy oraz 
rodziny. 

Szczawińscy Zygmuntowie (Nowogrodzka 2), 
ob. mai. Modrzewek, pocz. Wolbórz k. Piotr
kowa. szukają rodziców i  Szmurłowej Graivny 
z Legionowa. 

ppor. Merkis Stanisław, (225201. M.-Stamm-

lager X B, Deutschland), szuka żony Ireny (os

tatnio Falenica k. Warszawy, Zajęcza 14) waz 
z dzieckiem. 

Kozlańska Wanda, (Złota 54). ob. Niepoka
lanów. p Teresin k. Sochaczewa. RG0.. szuka 
rodziców Tokarskich, siostrę Lidię i  rodzinny. 

Łomaczewscy Julia I  Konstanty, (Mickiewi
cza 25), ob. Rawa Maz.. Południowa 2, szuka
ją ojca Władysława Ratowskiego. 

Il ińska Jadwiga, (Kopernika 12), ob. Pod
kowa Leśna, Główna. Oddz. Szp. Wolskiego, 
willa ..Kasyno -, szuka bratowej Graż. I l ińskiej. 

Ostrowska Helena, (Karowa 4). ob. w. Gzów 
gm. Głuchów, p. Słupia Skierniewicka, p Ło
wicz, szuka matki Natalii  Popławskiej (Warsz 
Tow. Dobrorz.. Krak. Przedm 62) o-az brata 
Antoniego Bartoszewicza (Radna 15-17). 

Przyrzycka Marla, (Puławska 85). ob. Ra
dziwiłłów Maz., w. Bartniki, szuka męża, có
rek i  rodziny. 

Skubiszewski Karol. (Złota 8). ob. ppor. 
Oflag 7a. Mumay, Oeebr Bayeern, szuka rodziny. 

Rot Roman, (Grochowska 267), ob. mai. 
Badowo-Kłody, p. Olszczonów, szuka żony Jad
wigi z matką. 

Gdyńskiej Bronisławy z dziećmi, (Buchnik). 
szuka Rot Roman, maj. Badowo-Kłody, poczta 
Olszczonów. 

Malawski Jan z żona, (Targowa 63), ob. os 
Kosiska, p. Łowicz, RGO. Jeżów, szuka synów 
Wiesława, Edmunda i  Tadeusza. 

Piszczatowska Teodozja, (Sierakowska 6), ob. 
Żyrardów. Ciasna 2, szuka męża Stefana i  cór
ki Krystyny. 

Patyna Helena, (Dobra 83), ob. w. Złota, 
p. Głuchów, pow Łowicz, szuka męża Ryszar
da, córki Wandv l  Ostaszewskich (Długa 27). 

Brandt Janusz, (An-n), ob Milanówek, Czu-
bińska 19, szuka żony Wacławy (Anin). 

Supera Wanda, (Targowa 29). oh st kol. 
Płyćwia za Skierniewicami, w Wola Drzewiec
ka, pocz. Lipce, szuka matki Marty. 

Laza Janina. (Doh ra 83), ob. p. Lipce koło 
Skierniewic, wieś Wola Drzewiecka, szuka 
męża Henryka i  siostry Antoniny Jankowskiej. 


