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.uryzy zauf ‘.n; a - oto co według zgodnej opinii prasy swin
to we 1 o?:to uw •i atmosferę międzynarodowo przeżera węzły sc~
C Ii -.7 I L I
jusz Ów, zawartych podczas wojny i zagraża powszechnie umu po
ik t ni komu nie ufa.,Podejrzliwośc panuje w Moskwie ,Londynie,Maczyng
ojo.wi. U
inne
tonie,. Moskwa - ma swoje argumentycPowołuje się na tajemnicę bomby atomowej
która Stany Z jedn, trzymają w z madrzu jako ,łinstrument olbrzymiego szanta żuvi \ [ j2 punktach f rum-.na Moskwa dopatruje się imperializmu •.jneryicoriskiego
ogarniającego obie pólku].e o Moskwa sadzi,że rngl o-ame ry kań sk.le 2ainteresovk
nie Bałkanami polega nie tyle na trosce o demokrację *ile na chęci wyparci:
st :mtad wpływów rosyjskich Moskwa niemal cod zioń notuje jakieś' podejrzeń
ch
poJ ityc e zachcdni
ch sojusznikows oszczędzana Hi pan
objawy i manewry
cięzk■’iego pr
Pr' nca..Argentyny i !|greckiej P•,Lmysłu niemiecki eg .tolerowanie u siebie w odwodzie różnych "gni i,2d j.a sz
cyjny Cb ,To v?
u" w
: zaut n 1a ;
(J’1 ,_gj
■y Zach0’
Na Da,1c k.!ji).
rzemy oczywiście nie irajne raporry,lecz wiadomości pr
dzie szybkie'uchwycenie Kury 1 ów ..penetracja w obu Mongoliach 1 Sinbiargu,
świetne uzbrojenie chińskich komun!.stów0 "Daily Mail'” donosi¡.że na sowioc
k o-amerykańska linię d eraarkacy jną w Korei przybywają olbrzymie i .1.oś ci oo
wiec kich czołgów i ciężkiej artylerii,! Tokio oficerowie amerykańscy mbv/;m
or
•/yjsolowa dla następnej wielkiej operacji'*'5
ze eaponia
Europ1e siodkowe j
w i;oho dn1.o j - w iad om o, Re! ae ja z p ulstw bulk- nskich twierdzą zgodnie 9że dla Sowietów jest nie tylko deuok •ac ja czymś’ zupełnie innym ? ‘niż dla Zachodu, ale i pojęcie '*• z -.przyjo.żni o ny ch rząd
Moskwie specjalny seneo Zamiary sowieckie wobec Niemiec o.a dalekie od przej
rzystości va w każdym rasie nie tyle wspólne z Sojusznikami9jle własnecHa wet w drobiazgach widać brak lojalnoscioiT,p, nie dopuszczono do .strofy so
wieckiej oficerów angti ornoryko ymających odszukać zaginionych obywateli
owych państw ("News Ch.ronicicłi),Powiada sięs rozumiemy i uznajemy sowiecka
politykę bezpieczeństwa *ehoó oznacza ona brak wiary w światowy system bez-*
piecz eńs twa- A 1e to,co robi R o b ja,nie juet już asekuracja przed urojona ugro
■kją, lecz
polityka ekspansji !. agresji«
w
Najciekawsze su może informacje treści wojskowejePrzypuszczalnie nie
są zupełnie zmysł one9a napewn:* wywierają duży wpryw na opiniee Zachodu«Asso
li
łowieckich" 9
Press., która dziś wybiła się na czoło w obrabianiu "peryferii *sov
utrzymuje ?że z .zachodniej Rumunii do Bułgarii przesunięte cześć wojsk SOW t
ieżkiej broni.. Średni, e i ciężki o czołgi przoruuca s! ę przez Dunaj na po
’•rucny
ludnie, Czołg, prze jezdża ją przez Sofię, As so Press przypuszcza, zo *
jednym
posunięciom
w
olbrzymiej
partii
pokera5
5
?
jak
v/ojskn.
so
te su jeszcze
wiec lóie w Pol ico mogą by o "przejawem wojny nerwów"« Znów "ITRY! Times ■' z wła
snyeh źródeł podaje,ze Ti to gromadzi wojsk: w po b1iż u g ran icy g re cki o j■
Sowiety posyłają tam swe lotnictwo,
N a 11myc h odcink aon t ez d z i ej sie d z.1wn e rzec zy 9 k tory oh n:iw et TAr•
milion żołnierzy sowiecka
nie domontujoc T.. Austrii podobno n.jduje sie
a n i ,'egrzoch w/g :'ubsc.rv
- 1,200c000o
'"'Polska ' ale z x a :; w interesującym komentarzu powiada, że "Rosja syst
matyczaio likwiduje swe kontakty z sojusznikami zachód nimi,Je i udział w
konferencjach raięd zyn,anodowych st ¡.je się coraz bardziej ni „sn:-czący. Rzece
zaszły t;ik dal okó,-z e Ilos jtuiie odwołali mecz pliki nożnej z reprezentacja
brytyjską w Berlinie pod pretekstem -r,., demobilizacji NA o rnu żadnego kon
tiik ou co\u.irzysk.i of-:,o miocizy nimi a .amerykanami czy Brytyjczykami .otosunki
na niechoe,jeśli nie .cos gorszego *Dodajmy co tejemu
ni outnosc i
cechu.
rybryjską i wogóle antyzachodnia,.która stale przy
;
ar
go gwałtowna prop '.gandę
sie od
d o* wn i.osku£z e R ob ja,odciń •
bu ora na sile" .Tygodnik
±- R
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świat u* obawia się ujemnych skutków współpracy i zachodem nie tylk-; dla s
pozycji w kr jacię Europy wschodnio j 7:
ule wproś d 1a ustroju sowi eck iego d c
wi :da się,że Stalin ■nfrnolnil
popełnił dwa wiol
wielkie błędy'.pok ui Europie Eosjan i
liosjanoin Europę,"
Kosmanom
Europę
..Tych kilki fakt w jryst rczy7by ocenie nie tylko powagę,ale grozo cj
tuacjio Bo nie ma najmniejszej wątpliwości ■.czym kończy się taka droga1i j
ko. jest j-inał pokera, rozgrywanego z granatami i ocznymi w kieszeni'!, h nsatysfakcja Hitlera, gdyby żył'7
x owśt.ało i ^obraca się coraz szybciej błędne kołoePo j 'kimś czasie
tludno juz boazie rozeznać*gdzie jest początek kręgu wzajemnych podejrzeń
i oskarżeń.Atmosfera zagęszcza sie,rzeczywistość ¿opędza plotkę,Aź pewnego
dni a ? nagle « ,,,*
*
*
*
do Trumana,dla
iedzi u Molognujac się na
jozor tak nie a projjos od udziału Ameryki w antyradzieckich intrygach5
dure pij wschodniej
7 •p ewn e nastapia
ob iwiając się pr
możliwe, że odprężenie następ!
ej
nia sowieckiego nu Europę wschodnia przez podniesienie żelaznej kurtyny i
dopuszczenie powietrza z zachodu. Tylko wówcz is Truman mógłby podzielić
się ze btalinem i sekretem bomby atomowej i miliardami dclarów bez obawy,
ze działa na szkodo bezpieczeństwem własnego narodu, i świata.
Teoretycznie bo wszystko jest możliwor Dla świata był iby to chwila
większa i radośniejsza, niż ^kapitulacja Niemiec„Chwila,gdy możnaby odetch
nąć i zawo2acsnareszcie słonce pokoju5 nie droga od teorii do praktyki in
si ani jest gł .zann£ )1 7 (
NIE HA POAROTUA ‘‘Dziennik Polski“ pisze iPrzeciętny Polak nie docenia i n: .
•
...... rozumie znaczenia dokonanych i cięgla.» dokonywujacych się
przemian społecznych w łolsce,skłonny dostrzegać w tym tylko przejściowe
zaburzenie równowagi
Jest to poważnym, a nawet groźnym błędemu »oPrzemia 
ny spoi oczne .dokonane i dokonywujace się w Polsce ,-sa napewno istotne,jako
ściowe i trwałe,a nie tylko powierzchowne i przejsolowe*Czy to się komu j .
doba lub nie,punkt ciężkości tych przemian przesuną! się i przesuwa zdecydcwanie w kierunku prymatu,j•■.ki w życiu współczesnej Polski staje cię u działem mas robotniczych,włościańskich i tej części inteligencji umysłowej
która wyzwał;- się z nawyków kołtuńskiej,aspołeczne j zaściankowości*Socjolo
gicznie i z punktu widzenia dobra narodowego ten rozwój przeobrażeń społecz|
nych jest prawidłowy i korzystny„Znika w ten sposób całkowicie szeroki mar
genes,na którym drzemały biernie nie włączone do uczestnictwa w kształtowa
niu osobowości narodu*olbrzymie,niewyczerpane w swych żywotnych zasobach
o iły społeczne,, . Nie ma powrotu do Polski przedwrzesńiowe j,
SPRANY POLSKIE, Z POGRZEBU ,INCENTEGO 7 1 TOSA podaje radio nast.szczegóły;
-..
7 sobotę wystawione trumnc? w kościele IT.P „Marii w Krak o wio -wśród sztandarów wojskowych i zielonych! - chłopskich^ Złożono wiele wieni
iw,nr i, od ambasady USA Przed kościołem p. B .1 -rut udekorował trumnę zło
tym krzyżem grunwaldzki N abo źon stwo żułobno odprawił ksebiskup Sapieha«
Za trumnę szli m, i-,p,Bierut ./Kiemik
zust op owal IM: kołajeżyka,i proit
GrabskiPrzumawiuli p «Kierni.k,Hatus:
i geń Spyc hr.. skio Na przedmieściu trumnę złożono na zwyczajny wóz
»--i i \JAr asy ¿ 0 .e bander konnych po
'daje Cl.st ep Vj ostatniej odezwy 7/i
tosa;wzyw ijuęej chłop w do pracy;Polska
iln a tr’wa c wi¡ cznie jako suwerann •ii ni ezalozna *oparz a na zasadach wolne
,.rovVi!c ści i sprawiedliwości,»c
Jeżeli Polak nie będzie żył jak wolny obywatel wo! nogo państwa,będz io n icQ -waw pisze
^ t ^ ' r Polsce
wolnikiem*wzg .rdzońymh przez świat„-^G^ZETTE de LńJS^NN
daje się obecnie z ..obserwować bardzo żywa walka, w 1 tor oj ścier ija, sie» dw,
pogl '*dy na interpretowanie demokracji i zastosowało jej w życiu., Z ]odns
strony jest koncepcja zachodnia,popierana przez szerokie polskie Rasy
c
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1udowo, z drugiej koncepcja ~ powiedzmy - wschodnia,narzucona przez komun i
stów oraz ludzi,którzy w ich interesie wstępuje do różnych partyj polityc
nych, w'laśnie na tym tle P-S.L, jest gwałtownie atakowana przez warszawska
prasę i radio„Jest bardzo dziwne,ze radio,oficjalna instytucja,rozpętało
“ak ostrą karp ani ę przeciw ruchowi *kt drogo szefem jest wicepremier Julka
rrzeciw prawdziwyr przywódcom polskiej partii ludowej przekracza granice
zwykłej walki partyjnej przypomina cna raczej metody, zastosowane wobec Ma:iiu i Laczka,których uważa się za rwrcgów ras chłopskich i reakcjonistów
0 LPR2 3 S" podaje wywiad z kpt .llikcztą stątku ,TKrakówr
;fktóry przybył do Nul
:'C ładunek. Zapytany o bezpieczeństwo na wybrzeżu polskim oświadczył >ze por■y strzeżone są przez tnilicie >jednak czeste są wypadki nadużyć i kradzieżyo
ogóle rc rai no sc obniżyła s ie < > Gdańsku‘grasują bandy rzezimieszkowi/ Gdyi widzi ^się ni w i e l u żołnierzy j. marynarzy sowieckich* poza służbą są o m
leuzbrojeni i zachowują sie bez zarzutu.Na Bałtyku stale grożą niny., które
••3uwa marynarka szwocka;sowie oka i częściowo n iem.iecko A/ejście do G d y m po
lHSZA./A stała ar
wyjechał nowy
wzajemną repatriacje
RROihPIEŃKOLSKI po powrocie z Anglii oświadczył ,że większość profji docen
tów polskich powróci do kraju przy końcowej repatriacji
IZBIE GMIN zgia3 ^ n o projekt wysiania dc Polski parlamentarnej misji bryt, na wzór amer •
kBskiej, która bawiła w Polsce i obecnie składa sprawozdanie, Rząd bryt
powinien kiec informacje z pierwszej reki
stosunkach w kraju sprzymierz
nym»=R,MOSKTA nadało reiy.c je
życia Bolakow w kraju Tadźikow«Gdy jessez
przed wojna sow,-niem, przybyli tam pierwsi Kewakuowani Polacy",nędzni
darci,na stacjach witała ich orkiestra i ban im. umeblowane mieszkania-C
nie debrze się im po wodzi ,we tyscy należą do Związku Patriotów Polskiej.!,
młodzież kształci sic "w duchu rzetelnie .polskim'“
"DAILY HERALD" poda 1
dziś w korespondencji z Polski.;Polska nie jest rządzona przez Moskwą,•chi
na najwyższych szczeblach przez nią kontrolowana ,Rosyjskie wojska wycoj-o
się z Polski,ale w mundurach polskich służy wielu Rosjan,, i wielu funk ej .
nariuszy NIC.VD znajduje cię w polskiej polioji*Rząd jest pół-dyktaturą ł a 
wicy «Komuniści zajęli miejsca, pułkowników 'Piłsudskiego..PPS,liczącą może L
proc* narodu,ma największy wpływ na rząd -.Prasa.radio,działalność politycy: •
na są pod scislą kontrolą" Aresztowania mogą byc dokonywane bez ściśle okre
ślbnego S k a r ż e n i a ,
i MOSICLA (komentarz Likierowa) pod adresem S a 
MOCARSTLA MIEDZY SOBa
bo du 'I,ekar zu ;ul ecz sam siebie« "Tri bune " _gani
sze poglądy,M
Iko prawdę
k i ,ani kto stara się ratować łaszy
_
. . . .
Radziecki przed różnymi zak u<a.mi o~uN0 A0 JE / R E M I ?.Blok zachodni jest kon
cepcją reakcyjna i antyr.\i ziecką.Próby przerobienia świata ^przy pomocy dy
plomaci i atomowej nie prowadzą do nic ze grgyj.o fcrego ,-R*LONDYN w przeglądzie

•

śc «.=STALIN wró
Guard iań";Mo że zna
dziemy w tej mowie klucz do zrozumienia polityk-i. 1'osyjskiej«— ".nioHIN'-riOj.'
STAR*1:Oświadczenie sowieckie w sprawie Chin mogłoby wielce przyczynie KJ
do wyjaśnienia sytuacji,-SPECTATOR* Zaufanie między mocarstwami może
wo powstać, jeśli Ameryka c bal 2. swa. decyzję w sprawie bomoy atomowej,COLUMBIA*Rosja odmówiła zniesienia cenzury koiespondencyj zagranicznych
sja odmówiła udziału w konferencji wyżywienia..konferencji oświatowej,
Radzie dla Dalekiego '..’schodu-Kos ja nie bierze ud z iad u w poczynaniach pjowych na skale riec^ vjar: ^c,:a Mlowa Byrnes a obliczona była na wył udo w o.-,
atmosfery polityczne jJ -."NEL C H R O N I C L E z Beri inas Jest _to zjawisko gorą
ce i niebezpieczne, że w 6 miesięcy po zwydtgs twie żołnierze brytc w N-o-m
czech mają przeważnie nastawienie antyrosyjskie«Powodem są różnice jeży
we, pociąg be s jan do grabieży rlicha jakość woj sic rą., w Be r j.2.ni e ,opg w
nią ludności ni er • o roo 0 okruc i eńs twac ho Jezę 11 nie ma dojsc d wojny., n
leży tym nastrojom energicznie przeciwdziałać..
- - V-
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N I E A G Y. SĘDZIA JACKSON oświadczył ,ż e USA sa gotowe do procesu w Iio—
........ .
ryr.berdze w ustalonym te minie, Ale możliwe,że termin bedzie
przesunięty, aby umożliwić obronie lepsze przygotowanie sie.=R.BERLIN od
wołało wczoraj komunikat w sprawie rasowego przesiedlenia Niemco'w na za chód, ,/g oświadczenia: .sowieckiego .wszystko było nieporozumieniem. Chodziło
o osoby narodowości nie-nie^ieckie j.*na jwyże j kilkaset osób. Aut orani fałszy
wych pogłosek byli sympatycy hitleryzm,=7 IZBIE GMIN odbyła sie dyskusja
w sprawie przesiedlania Nieme „\i.Kilku rowccw brało ich w o bronę.*Az ad bry
tyjski nic otrzymał w tej sprawie oficjalnych oświudczoń PolskitCzechosło
wacji i Vegier^Jest gotow przyjąć do strefy bryt, 1,750.000 Niemców,ale
nie 4 riliony^«R.LONDYN podaje, że ilość’chorych weneryoznie w Niemczech
wzrosła od r. 1939 20-lrrotnie.
POŁUDNIC*/Y 'SCHÓD, DO JUGCSŁ-. .II rząd bryt. nio wyszło na wybory obserwaą.nww.M.M» .
...... torow,\ystarczat mu raporty posła, „y ci oczka parlamenta
rzystów bryt. ra churaktor prywatny.«,EGI2RSKI rin.handlu oświadczyłfze
jest gotow zawrzoó z innymi państwami podobne traktaty, jak z Sowietari.*
.YBOEY miały przebieg spokojny i bezstronny.Uorunisći weg. obok aztandu row czerwonych wywieszali węgierskie Ai Budapeszcie wynilci sa nastejpujaoe
(w nawiasie wyniki z wielkiego Budapesztu)}partia drobnych posiadaczy 1293
tys, głosow (396 tys.), soc.der. 137 tys,(220 tys,), korunis'oi 114 tys.
(174 tys.), 3 raie zblokowane partie 36 tys.(43 tys,).i całym kraju w/g
^przybliżonych obliczeń partia drobnych posiadaczy zdobyła 6C# mandatów,
w 8oo.dem#20$&, kor uni soi 1 2 & «RZAD. USA \t/g ”N.Y*H.Tribune" jest za żydowska
siedzibą nt rodowa^ w Palestynie» Żydzi są narodem,który najwięcej wycier— *
piał w dziejach świata?Należy ru się coś' więcej,niż obietnice i ciepłe eło
wa.sZ ANKARY podaje R. Columbia: Rząd USA zapewnił Turcję,¿e nie da swej zgo
dy na jakąkolwiek akcję,która mogłaby zaszkodzić niepodległości Turcji#
R O Ż N E . A INDIACH rozpaczał 3ię proces przeciw Chandra Bose.a’.. CHINACH
....
w/g Asso Press 120* tys» wojsk korunist. jest w ruchu .Chińscy
komuniści w/g R,Luxemburg ostrzeliwûiftreryk, żołnierzy z floty wojennej,
twierdząc,żę okręty a^eryk* otwarły na nich ogień.Bir.uy Don zdenentował
tę wi do^osc0*V IZBIE GMIN dziś dyskusja na tarât rowy Trunana.Dyskusje
otworzy Churchill,uważajap,¿o jest ona potrzebna przed wyjazdem Attleogo.
Attlee wyjeżdża w piątek,w Waszyngtonie zatrzyma się około tydzień,poczym
na 4 dni ud«a sie do Ottawyt=BEYT,MIN,70JNY przygotowało dyplomy i odzna
czenia dla t ych‘członków ruchu podziemnego na kontynencie,którzy udziela
li pomocy żołnierzom, lub jeńcom bryt,Rodziny poległych otrzymają nagrody
pieniężne,Zbadano 72 tys, wypadków,uznano 32 tys, ,Zielu z zasłużonych od
mówiło przyjęcia odznączeń^=Za.0D0VI PIŁKARZE w .jiglii domgaja się płacy
^tygodniowej 5-12 funt ów. Gro ża^ strajkiem.,który jednak nie obejiri*e zawodów
sow. drużyną "Dynamo" »Prasa' bryt, szeroko rozpisuje się o złych kwate
rach, jakie przydzielono tej drużynie w Londynie,Związek tłumaczy się,żę
w hotelach panuje przepełnienie, a drużyna przybyła‘dose* nagle, =V PARYŻU
odbędzie 3ie konferencja 3 mocarstw zachodnich w sprawie odszkodowań wo
jennych, Roszczenia zgłosiło 17 państw.* MANNERHEIM udał sie na urlop wy
poczynkowy z Finlandii na Haderę.*73 FRANCJI w/g Reutera prawie napewno
dojdzie do rządu koalicyjnego 3 wielkich stronnictw. Partia komunistycz
na ogłosiła swój program:ukaranie wszystkich zdrajców i kolaborantów, przeT
atrzeganie praw demokracji,stabilizacja cen i zarobków,zbiorowe bezpieczeń'
stwo,lojalna współpraca
z 3 mocarstwami,przestrzeganie paktu z Sowieta- .
mi, ni edo pus zca enie do bloku zachodniego,*',' N, JORKU odbyła tsię premiera
?
operetki "Polonaise". /G prasy Kiepura miał w niej stworzyć "icarykaturę
»
Kościuszki,podszytą przez propagandę".«PRODUKCJA PIERWSZEJ BOIfBY ATOMO.UJ
miała kosztować łącznie z badaniami naukowymi,które ją umożliwiły,około
miliarda funtów,a sama strona przemysłowa 8C0 miljbnow dolarów.7 ozasie
wojny Niemcy wydały na badania rakietowe przeszło 2 miliardy marek,b An-,
glii przy próbnych lotach do nowej próby pobicia światowego rekordu szyb
kości samolotu,osiągnięto około 960 km/godz,
THIS PAPER IŚ ORLY POR MEMBERS OF POLISH MILITARY CAIIPS#

