1

:■

m

kcN f":
11
ill

lok I*

POI.
D one
&

>i
t
\.

t
-i
'lvp:
c:■:! i HRi-h '1

Polski Obóz Wojskowy ;;Di3csol:: .w Peokelsheim,8 rX I •945

’*i 'ł 4*"i •r«i •V*»•Vi •»V*r *’»V*i V*«*%
♦ » • i *V»i *V i i •V»Vi i " **\*t*ViV»^4:s *i-.'.

*f *V.''

i **•**’’,» >

Nr-o 19?

V " ’:

'orespondent ’Daily Mail15 (z 23ale) przysyła relr 1e vk
a. podajemy dosłownie:. YJ o-Tlej armii aow.1 eckiej w kra ja oh
TO BYŁO PRAA/łK „ .. '■.Ikoński oh. i w Niemczech krasa pogłoski źe Stalin jest
iiTiiera jacy i io m ••szałko wie już walczą o tron. Skutek tych pogłosek jest
Z Di 1u d s:
t...ki, źe kryzys w wyższych dowództwach rosyjskich ja-;
za i ze nu wielka skale rozpoczęła się deserc ja,zarówno wśród szeregowych ,
jak oficerów o Ilość dezerterów ocenia’się na 3 tys^ w M e dniu* na 00 nu j -*
miej 10 tys. w Berlinie i proporc janalnie w innych okupowanych miastach..
Autentyczne raporty, jakie otrzymałem z Rumuniivpodają;że dezercja w oddzia
łach rosyjskich wynosi tam wiele tysięcy miesięcznie„Ze sklepów i. domów pry
watnych żołnierze roo,- zabiera;?ą cywilno ubrania i znikając Bandy ros0dezer
terów w- ŻŁesa j'ą się po całej wschodniej Europierąbu ja uciekinierów i mordu
ją ludzi 'dezerterzy odpowiedzialni sąz^ahunki na autostradzie ze strefy
bryt, do BerlinacWszędzie we v;scho Europie niebezpiecznie jest jechac nocą,
a z dala od głównych traktów także w dzień.,Stalin był chory juz w Poczdamie,
w przeciwieństwie do Churchilla i Trumana nie pokazywał się publicznieyale
0 jego chorobie jeszcze nic w wojsku rosyjskim nie v/iedziano* Zuków jest raj
bardziej typowany nu następcę„Przypuszczrd.nlu w tej chwili znajduje się 01
w Moskwie,«Jest to "generał; partyjny}}o Inni niaasz“łkowie też startują,ale
nieprawdopodobne ? by doszli do mety... * Koniew (w Austrii)> i/oroszył ow (na
Yegrzech) i Tołbuchinu Koniew reprezentuje agresywnego,imperialistycznego
ducha rosyjskiegOoNale-ży do tyehtRosjan, którzy oszołomieni po tajga gotorr
ruszyć na podbój połowy światac Zuków nie lubi Koniewa i ¥orossyłowa,o m
interesuje się rosyjskim komunizmem,nis podboj umi«Byleby lepiej dla
świata ygdyby w tej bitwie marszałków wygrał Żukowa Powiada się., ze buków m
poparcie partii, a Y/oroszylow armiiktóra* upo jona zwycięstwami,jest powoi:..-;
groźbą dla partiic Żołnierze sowieccy wierzyli,że są najlepiej odżywieni po
brani /zakwaterowani i traktowani w swiecie.Obecnie przekonali się,że jest
inaczej o Widzieli w Yfiedniu wspaniałe domy robotnicze z 1a z5en kam i w y hi udo hymi kaflu.komfortowymi kuchniami i centralnym ogrzewaniein0Dowiedzieli się
od robotników niemieckich■
,czym były niemo Związki Zawodowe przed Hitlerem
1 jakie były warunki życia robotnikówo Tysiące rozczarowanych wraca do Ro
sji i opowiada? że informowano ich źle,że robotnicy poza Rosja żyli ^lepiej
m ż w ltosjif,0'w duch rozczarowania jest niewątpliwie powodem, dla kfcorego
powracających żołnierzy sową pozbawia sie broni,gdy tylko staną na ziemi
.___.ejfiza przez kraje bałkańskie 1 wscnoanie Niemcy,
t
_
wdzie uchwała'o wolnym dostępie prasy światowej do krajów podbitych i oku
pów.:mych ?ale Rosjanie jej nie wykonują,Y; Wiedniu można obecnie dostać zez
wolenie na wyjazd do Bud up esz.tu 9S ofii ,'Beogr udu i Bukaresztu, lecz tylko na
drodze lotniczej. Wszystkie drogi lądowe kontrolowane są przez RosjanoBył
wprawdzie wypadek,że dziennikarze otrzymali przepustkę na przejazd samocho
dem., jednak zostali aresztowani i. pod konwojem dstawieni do M e d n i a 0
EDIN3URGU odbyło sie posiedzenie »Edinburgh Education
SPRAWY POLSKIE
1
Committee''' z dyskusją*w sprawie Polaków w Szkocji0 3zereg
członków kornite tu p owy po\viedziaj 0 następuj-.cc poglądy! Czy można uzyskać ja........... •• M liii

«iii

mistrzowskie,szewskie i tytoniowe*Jak długo Polacy prowaaząh interesy?są
rożba dla naszej własnej ludności 3 v<Dwóch.Polak-w, wyrabiających tore
owied*ziałos;7y
Szkoci mc nie
powied‘
zlało, ... ----- wiecie,
----- 7 my wiemy, jak się robi pieniądze„•.
4
4
1
1 "1
"1
1
7
Na wydziale 1lekarskim studiuje
.300 Czech w i Polaków,Zajęli
miejsca,p:
znaczone dla szkockich studentów. ooPolacy sa niezmiernie dzielnym narodu
^
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lecz źle kierowanym politycznie *0oJedyny głos w obronie Polaków podniosła
pani Rosę 5 że d Polaków nie można zadać powrotu do kraju,skoro wiedza; ze
byliby tam żle traktowani, Ostatecznie komitet uchwaliły że można udostęp
nić kształcenie zawodowe tylko tym żołnierzom polskim*którzy zobowiążą sm?,
że wrócą do Polski® V związku z tym ;iTh.e Sc tsmaru zamieścił list p.Zygm
Nagórskiego? przedstawiciela agencji Swiatpul,stwierdzajacy, że uchwała w
praktyce uniemożliwia studia żołnierzom polskim}_że żaden Polak_nie otrzy
mał dotąd zezwolenia na otwarcie zakładu rzemieślniczego-oiez su '-nawet
byłym żołnierzom -inwalidom nie dano żadnej możności zarobkowania,jakkolwiek
stracili kończyny lub oczy i otrzymują nad wyraz skromne zasiłki”.*= REPA
TRIACJA Polaków ze strefy bryt., nazywa sie '
Aoperacją Orzeł"«,Przez ó dni w
tygodniu wyjeżdżają de Szczecina transpor ty po 3 tys, ludzi©-*./ AUGSBURGU
sąd ameryko skazał' na 25 lat wiezienia 3 Polaków za mord rabunkowy na Niem
cu i jego żonie® Oskarżeni tłumaczyli się*że strzelali tylko na postrach i
źe podczas- wojny byli bardzo zle traktowani przez chłopów niem,R0Luxem bürg tłumaczy;że musi być jedna sprawiedliwość dla Niemców i Polaków* =
ASSO PRESS donosi,żo samolot kanadyjski* wiozący penicylinę do Warszawy,
rozbił sie kolo Munster® 4 członków załogi zginę! J--v:PCLPRESSfV rozwiązano,
iowołujao’do życia jako polska agencję urzędowa’PAP (Pol*Agonoja Prasowa)CZESC MARYNARZY polskich lodzi' podwodnych i »Daru Pomorza" w Szwco&i odmówiła powrotu do kraju,skutkiem czego załogi sa zdekompletowane o--POD OSTROi Niemców obywatela
.IBM JLKP, odkryto 4 groby masowe z pomordowanymi pr
mi miasta .=8ZT7BCK1 KOMITET 'pokosy Polsce zwrócił sie do rządu szwedzkiego
o subwencje. 6 mi 1 j, koron* z czego 3 mili, dla szpitala w Otwocku-Organizu
je sie szwedzką kolumną sanitarna *zbiera się 1c500 wyprawek dla dzieci poi
skichc Około 600 tys,, dzieci jest w ^olsce bezdomny eh,- V TJORKROH odbył
się zjazd i30 psychiatrów polskich,Na porządku dziennym były’ wydobycie na
jaw zbroili niem.- wobec umysłów chorych*oraz organizacja lecznictwa, = DR
SAvTOKI po powrocie do 7/ąrssawy oświadczył* że w Norymberdze Polska przed
stawi własny akt oskarżenia na 500 stronach, -ROBoERVER" podaje?Pod okupa
cja niem,. w Polsce zmarło 15J> dzieci od 8-14 lat, 1/4 nauc zy c3.cl i ,3 50 pro fesorów szkół wyższycby,Brak 30 milionów książek •
c*.¡kolnych«Nauczyciele prz-°
pisują sami i ilustrują podreuznikicPrzeoiętnie wypadają 2 ^książki na kla
sę z 40 u c z n i a m i D A I L Y HERALD1' donosi o ogromnych trudnościach kolonizacyjnyoh na polskich ziemiach zachodnich,.Boga.te niegdyś tereny rolne są zu,e zniszczone wraz z inwentarzein,Tysiące Polaków- próbowało się tam o~
siedl ic ,ul e nl.e wszyscy sprostali za&an incPrze z obszary te wycofują się
iemieo
w o jsk a sow z Niemi,
c na wschód®W Szczecinie 1 okolicy działają bandy z
różnych narodowości* często słyszy SI' strzelaninę®
N I E M C Y o 7/ STREFIE AMERYK, zapowiedziano odbieranie kart żywnościo ............
. wych i inne kary na Niemców*uchylających się od pracy 0= 77
DUSSELDORFIE brak ziemniaków, w Zagł.->Saary warunki żywnościowe pogorszyły
sie 7 w innych okręgach strefy bryt.-, sytuacja, jest lepsza,=V LUNEBURG-U profSrath oświadczył*że jego zdaniem oskarżeni nie popełnili zbrodni wojennych,
obozy konoentracyjne nie miały nic wspólnego z wojną,oskarżeni działali na
skutek rozkazów,które miały w Niemczech moc prawną,Proces skończyć się ma
w przyszłym tygodniu,rfManchester Guardian” pisze wobec zarzutów sowieckich,
że proces jest zbyt powolny ?-'Procesy te muszą zadowolić nie tylko^nas^samych
ale i przyszłe pokolenia«Będą one wolne od uprzedzeń i namiętności dnia dzi
siejszegu-Beda. przeglądać protokoły tych procesów,by stwierdzić,czy spra
wiedliwość została zastosowanao Laval przypuszczalnie znajdzie w przyszło
ści obrońców., głownie dlatego* że odmówiono mu głosu na procesie »Nie może
być sprzeczności miedzy wyrokiem trybunału na oskarżonych,a wyrokiem histo
rii na trybunał" *--OBROŃCY* RibbentropaSt reichera i Inquart a wnieśli prośbę
o przedłużenie Im c^).su no. przygotowanie obrony o
A N G L I A o ’.-OZORAJ na płd,-wsch.,wybrzeżu Anglii samolot odrzutowy "Me)..... ....... teor” osiągnął w 4 próbach przeciętną szybkość 975*15 km/godz.
Ostatni rekord należał do Hle.sserschmidta» (755,14 km/godzo w r ,19 39 /e =
JILLIAM JOYCE (;;Lora Haw-Haw”) zostanie stracony wobec odrzucenia apeiacji,.
= w TZBIE GMIN odbyła sie wczoraj dyskusja nad sytuacją mi ęd zynaro dcwą ®01worzyl ja Churchillfryjazd Attleegj do USA ma wielką doniosłośCoPremier;
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wysteruj ący za gra n .i<
p ovvj n len. re prezent owa c w szyctkie stronnictwa..d
go dyskusja jest wsk;
M e można mowie o przyszłej konferencji nit
Trum-an, nie rao*wiac o
u j: cCieszyny się,,ze Stalin dzierży ster rząd-.7 O
n. 7 L . (*7T c iii" / *
7m i r ‘i /*>1 in *i oi i-o •«
^
biscie nam dla tego t V / 0 i _L 1 *(_ O V/ ’) 0 L } ’ ! 0 P
nice zdań., ale ni e n z. i e ż y dopti6 o i 6 ca rey sucia
zwiazkdw.
.kto:
:toro powsta p.y
podczas wojny,- wszeikudział,
Br via.
kombinacjach
j•
’■sowieckich
by sprzeczny z brytu sumieniem Dz
manimy wsroa nar- >dov ■nacsn Xe mni j
optymizmu w poglądach nu przyszłość,- niż w okresie ucg: ial u 1:1eży two rz
wiarę w przyszłości Praga: emy maszerować wspólnie z 'in 7
!0dZ3 '/ ktors. k-de
fini owal Truman ,
gdy by wszystko zawiodło >czego n
■zcza rr*>■l'ragn 1 my
połączyć z USA n; ;e eily,: Sp rawu bomby atom o?;ej s
ie dC meted ni i5
sły chanie ko szto v/nyoh 0U ja.w. .lenie za łomnicy bom jy
i > » zwi e
t pozw cnie ;
dzanie przez uczonych >L te h n m o w ;!owieckioh
amorym,
1 ów. NiU bod 17 X0
my nakłaniać USA do poljśui . ca dr o; ,u 111ewat' iiwie i S<
ru c s.go d z 1y i)Y
się na zwiedzanie przez hu swv)icn a rs en <ii.o* , Tajemnic ¡a bombY jc 0 t ł|; VI'1eX
nićtwem,udzielonym Szynom Z iodn,
ma ć c i 0 Bryta n ]ci
powinna produkować bomby atomowe
mi o
jS0u na t-yi;ridek po trzeby choc bp
a e produkować gdzie indzie ;0 y d¡al 0 r j i \ 1 UY
skusji padałby g ł o s y ż e mowa Trum:ma wzmogła brak zaufania,że Ameryce grozi izolacjonizm-Świat wszo-dl-na drogę wyd \.uigu zbrojeń i jeśli nie zatrzy
ma się, dojdzie do katastrofy0Jeden z konserwatystów interpelował;esy rz.l
bryt* 'nie zaprosiłby do Anglii Stalina, Rzecznik randa, źe uczyniłby to z ’
najwieksza rado soi a„\, końcu zabrał gło s mins bevirn .,;szysoy sa zgodni
Brytania musi utr
'o7.111n o prze w odr:ictv■/o świata, Odnc s m e postulu
uczonych w sprawie tajemnicy bomby atomowe j s rząd nie noże oddać dec-yz j
żadnej grupie społeczne icSam nigdy nie poweżmo żadnej decyzji dlatego t •
ko, ze 17oBrytania jest w posiadaniu tajemnicy limby \L Brytania nie podoje
;adnych krokow,w następstwie których
plomac i 1 ub iunoj ona riusso |
sycaliby nastroje antysowicckie w Europie wsc-hnS drugiej strony
nie zgodzi się na poglądv. częsty w radio Moskwa,żc tylko Sowiety maju p. '
vio do przyjaznych etosuiikzw że swymi sąsiadami w Europie wsch„-\J, Brytani--*
zamierza blisko współpracować z państwami za ciiodnim i©Ni o będzie to żaden,
blok zachodni,lecz prozy jaźń ?oparta na wspólnej kulturze,tradycji i zaorz dach ow „Brytania ma takie same prawa do tych przyjaznych stosunków,- jak R o 
sja w stosunku do swoich sąsiadów© Zgodziliśmy się niemal na każde żądanie
terytorialne nos
31,
Rosji«któro
uważaliśmy za słuszne,a sami nie zadaliśmy niecogot Trudno mi nic odni
podejrzliwie do faktu,gdy wielkie mocarstwo
chce się przejechać po gardle całej brytyjskiej spoinoty narodowa Zmusza
nas to do pytanias jakie sa tu motywy? M e możemy się także zgodzie na uni
możliwienie nam wszelkich 'kontaktów z narodami wsehv Europy oW końcu min0
Bsvin wyraził pragnienie dojścia do porozumienia z Rosją w ranach ONZwDzisiejsza i-rasa bryt., zejoiuje się szeroko mową Bevina©* "Daily Hera3.d??pod
kreśla jej szczerość ,-0ozok u jemy nowego podejścia do światowej współpracy©
MNews Chronicie":Jeże!j w tej godzinie kryzysu narody nie potrafią uzgod
nić współpracy,znaczy to > że dążą do zagłady©- "Daily Express"?Ha barkach
Bevina i Molo towa spoczywa straszliwa, odpowiedzialność©-"Daily Maiki* s Be •••
vin przemawiał wojownłcz i z de terraim c ją* Nie zamierza poświęcić bryt ©praw
i inèeresów*Trzeba usunąć tragedie błoddw 'i nieporozumień©
O
I E
ni
Y
T.TOAJ MOLO TO’./A ocenia sie w/g R S z-va jc0 w ten spoi
należ' o c n e m w a c zmian w sytuaoiicMolotowymówiąc o energi
atomowej,dał sygnał 0 0 trzegawozy dl a sp o tkani a i'ruman-At tlec v DAILY VOAKER5igMo lot ow ‘ mi e 9 skad wieje wiatr..-Jego słowa napewno nie znajda zroi:
mienia w tych kołach bry .. któro utrzymują stosunki z Hiszpanią, papier;
grecką reakcję-i nie oh ca. urna
¿adov w ych k ra ja ch .•w ktdry oh z1 jkw ićo
wano wielką własność r-oł-ri . mil iicryzm o N ,Y 3_TIMES zMowa Mołotowa ryle
kry tyka po li ty ki za c-h d 0 i._ aliant v ça szczególnie p^olityki bomby ; tomo:
oraz nawoływaniem do jedności .."A AISZYu UTONIE oświadczył w związku 17
Mołotowa sen Hi] 1 (demoki ) fOSA nu 3 za objąć przewodni ctwo w powian iu A
Bezpieczeństwa,która by usunęła bombę tomov/ą jo za prawo 0 Sowi e ty ze swej
strony muszą otworzyć br :.\my dla korespondentów^ = ł,N cYo Herald Tribunc"^ ’..A
ąr
gląda na to;ze cele Rosji oo te same 9 00 mocarsty/ zachodnich! -- TRITM/łN i
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Attlee wysiali depesze gratulacyjne do g l i n i a n i Mołotowa,*w 7IBDIIIU w obęcnosci Renneru i mt.rsz„Koniewa odbył ; się w rccznioę rewolucji bolazewic
kieju uroczysta uk .demia<> =
MOSKWIE odbyła się wczoraj w południe przeszli
godzinni^ defilada,Do wojsk przemawiał szef sztabu gł, gen. Ant onow, mówiąc c
rewolucji »zwycięstwie i konieczności dalszego pogotowiu w imię toezpieczeńst /a narodu sowieckiegocObecni byli rząd,przedstawiciele armii i korpusu
dyplomatycznego,Stalina nie było*Był to w/g iULondyn pierwszy wypadek,od
kąd Stalin objął przewodnictwo partii komunistyczne j ,Jeg;o miejsce nu try
bunie pod mauzoleum Lenina zajął llołotowoGrupa robotników niosła wielki
portret Stalina, gorąco oklaskiwany przez tłumy,

t

R O Z H B , V CHINACH wojska komunist. miały odnieść walne zwycięstwo nad
I••ill»*M,M||||f ••1•»*‘•••»«» 60 tysiącami żołnierzy rządowych,przy linii kolejowej Pekin HongkongoDo niewoli wzięto 6 generał6w0Komuniści zażądali'od Czung Kai Sze
ka wycofaniu wojsk z lira i kolejowej Pekin-LIugden«, Armia komunist,prowadzi
.rekrutację w pn oChinach,- = ./ WASZYNGTONIE oświ adczył rzecznik-rządu, że. 2
wielkie fabryki wytwarzają materiał do bomb atomowych,ale nie Biuae bomby.=
D*.: WASZYNGTONU przybył w związku ze spotkaniem Ïruman-,fcttlee d-ca lotnict
wa bryt, narsz0Tedder«,=BYIlNBii> oświadczył na konferencji prnsowejiUSA przed
stawiły Turcji projekt zmi .ny konwencji z Montreux.Cieśniny byłyby wolne
dla wszystkich statków handlowych,a nrdtc dla okrętów wojennych państw ,
sąsiadujących z m, Czarnym«'.'. sprawie rokowań gospodarczych z A,Bryt nią rzeczoznawcy badają bryto kontrpropozycje,\7 sprawach Dalekiego wschodu jeszcze nie osiągnięto porozumienia z Sowietami,7;o jaku umeryk.nie wezmą
udziału w wojnie domowej w Chinach, = \i NC./YM JORKU wybrano nowego burmist
rza, Je3t nim Irlandczyk,były teolog,palacz okrętowy»policjant*sędzia i ad
wokat .Podczas obecnej wojny dosłużył się stopnia gen,bryg, i to jest jego
obecny zawód, La Guordia po 12 lotach urzędowania nie kandydował. =V KANA
DZIE powstał instytut b? dania energii * tomowej,=7 P a RYŻU,gdy De Guulle
wszedł w cywilnym ubraniu na salę,500 członków parlamentu urządziło mu dł»
gri owację,ss'/ATYKAN odwołał 2 biskupów francuskich,którym zarzucano kolaboracjonizm,=NA WĘGRZECH Soldnn Tildy»przywódca partii drobnych posiadaczy,
przystąpił do tworzenia rządu«,Partia ma otrzymać w rządzie 5 miejsc*socja
liści i komuniści 3®=Z PRAGI donosi "Manchester Guardian"sNajbardziej nac jonalistyczną grupa w narodzie czeskim są komuniści.Na nich i na żcłnieryy
rosyjskich spada odpowiedzialność za wiele* skrajnych nadużyć,popełnionych
na Niemcach0Sprawa radykalnego nacjonalizmu czeskiego jest nieco skompli
kowana przez fakt,że większość Czechów czuje się trochę zawstydzona rolą,
jaką odegrała podczas wojny. Nie jest dziełem przypadku,że najbardziej za
palczywymi nacjonalistami nie są ci,którzy spędzili 6 lat w Buchenwaldzie,
Londynie lub Moskwie,lecz ci,którzy spędzili teń okres we własnych domach,
pracując dla Niemców, wprawdzie niechętnie,lecz dużo i przeważnie za dęblym wynagrodzeniem, =pJIEDYK--DEPARTAMENT .70JNY utworzył komisję
ekspertów
do badania skuteczności nalotów na Niemcy,Obecnie komisja zlózyła raport.
Stwierdza on, z e tylko 20$ b mb,zrzuconych przy użyciu precyzyjnych przy
rząd ‘w,trafiło w cel. Żadne bombardowanie strategiczne bez względu na ilćśd
i kaliber bomb nie jest skuteczne,jeśli nie jest ciągłe,lub co najmniej po
wtarzane w krótkich odstępach czasu,Naloty ameryk. na fabryki nie były sku
toczne,bo były zbyt dorywcze3 Lotnictwo niemieckie straciło w samolotach
myśliwskich w styczniu 1945 •• 1.115 maszyn, w lutym 1.118, w marcu 1.217.
j -two lotnictwa soju3zniczogo za mało interesowało się niemieckimi elektro
wniami«'Wykonano 1 440.000 lotów strategicznych i 2,638,000 pojedynczych
lotów myśliwskich,Stracono 18 tys„ samolotów, Niemcy byli mistrzami w od
budowie zniszczeń6Pod ziemią mieli tylko mała, część przemysłu wojennego,,
a w całości tylko fabryki rakiet V,Niemcy wykazali zdumiewającą odporność
na naloty,a to skutkiem d o « - n a l e j kontfoli partii.Jedynie zmalało ich za
ufanie do drwódcówo
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?.. ..arburgu w sali koncertowej "Victoria Room" (7/estf-.Slischer
..... ....... Hof) odbędzie się v/ sobotę 10.b.m. Koncert z udziałem P. Z.Ba
bińskiej (sopran) i ‘EJIalangrś (fortepian).wykonane będą utwory nast.kompozyto tows Brahms,Chopin,Delibes,Gounod,Marczewski,Niewiadomski»Karłowicz,
Rachmaninoff,Saint-Saëns, Schubert,VerdioVejscie za zaproszeniami,bilety
t o 3 i 5 mk w księgarni H.Aerth przy Marktstr, 6,Początek o godz.16,30«**
Czysty dochód na szkolnictwo polskie,
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