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TICO 0 JIIIICI (Lokońc.
)< "brps2.ci.ij jesz jeszcze wielu b,jeńców
iurrpj.n.; j. wrześniowe
„.
j O n i także starnwia zagadnieniu
xjp-' ori.Mji/tj T yre wszystkaen państwach,. AJ e większość ich wrac-ac nie chce
i / V ' iflcze licząc ci o z .zamia ca merm ec.kiegc "lagru1* na sowiecki "i agi er l*
j'"a/LJ-bvi8xc wróci o m c mogą -musza, przestać by c żołnierzami cJeśli nimi nie
:JlTT' ^racą wszelkie prawa Nie maja nic i miec nls będą*A choćby wyrówna—
i 'v 1clu za oki.es 6 lat dale oy wszystkim możność zaczęcia nowego życia.
.Lewo nie maja c.zest nawet koszuli Jednak ,
jeńców wrześniowe 'w pozostaJ:^ stosunkowo nie wielu. Cl bizy mi a większość została **zdemobilizowana"
P-Ze ¿j Nieme ow Jednak ians twe i olsk.ie m e może uznać tej demobilizacji .
•
- rc^ --; - 3ax on 1 _na dal zol ni erzam .1. by1ym i jeń cam i *Mo że tylko wo bec tego .że
o.,.a1 i on.j.^.j..,acze] ;nie należałoby sie rui wyrównanie żołdu,Ale wszyscy
wymienień'1 maja prawo dc zaJrczenia Mn służby wojskowej i nabywa ja przez
V' oe.powiednie uprawnień '.a ,/ teorii, bo w praktyce obecnej sa one 'niczym..
^ ni.e jest oderwane od. życia.
życia Formua
Mormuree ono
o no życie• stwarza podstawy dzia
id.. Naruszenie prawa
to naruszeń?, e poć.et w życia państw i narodowo
namy tego przykład Naruszenie przez korni to t Lubelski prawa przysluguayego żołnie om.,.którzy biali udział w wo inj e i przyczynili sie do jej
wy a _k,i. ora z uzna n ie wego pi zeiú
narody
odbiło sie najciężej nie na
o bo-zarnikach ,i ka- ta li stao ii,
s-z—
arym
. a’
j
-olnierzaT tym wypadku na
_T~/- ws.zyscki.c-xi właśnie .którzy byli najciężsi doświadczeni ,na jgorsza mie1 co.i.e,.ki kr sobie nie zdaje sprawy z te j 'krzywdy .nikt sobie nie zadaje
trud u z d an la so e z niej sprawy 1
>l
Ti
'kog
‘ o to
' nie
’ obchodzi
' '
M»/ każdym razie •
n e obchodzą tu rządu wy.r szaw ek .-.ego„N a m y c h bagnetach stoi on oparty ,
T .r_ * _
-i polski zołm.erz go nie obchodzi.
.
. „
Może
wrócić*jeśli
j^st rolnikiem _wy szkolonym ro bo tnikiein . inżynierem lub lekarzem,-1 o trzeb—
/y_ / lj_
ro boczą . nie zoln.re.rz, nie obywatel ('boiska ï/alczaca" )
L iuMI.oGj.vIm loKbxOi,TY To - aryski (póiurzedowy ) "Le Monde1' donosi z Berli,
nam. od pozorem pogardy> wymyślań ltd, rozwija
s.-.e współpraca n.,.emi ecko -sov/iec.,oi, kos jam e zaczyna ja naprawiać komunika
cje y wodociągi ,gaz/elektryczność , domy,vJest rzeczą niewątpliwą, że umozliwia.,;ą oni produkcje coraz to większej ilości mein,,' przedsiebiorstM„ istoCle Niemcy potrafili bardzo dobrze porozumieć sie z Rosjanami i doskonale
vJ;;L-Lcy 2 ceS9 z &'1o a spr aw e„ <3 spoi ny mi cec han i san absoluty zm pań stwa 5podp orizadkowanie sio jednostki ogółowi}upaństwowienie środkow wytwórczości,
_i.acy liberal izm ^dys cyp Lina kolektywna — które należą do zasad polityki
w 1 1 1erowskie j, i równiee i komun. Ls tyczne j,Njremcom pc'doba sie zresztą mi.i-y zm iosy j:iki ktorego potęgę widać przy manifestacjach wo jskov/ych,,**
ro marzenia eh pansji na wschód pieszczone sa w dalszym ciągu przez
TT •;
.dcr oczywiście o beemo o ekspansje wojskowa lub politycz_ow,h.ie cbooz?
j.u o pene au je techniki i kul rury niemi,eckiej na wschodgNiemcy juz
mog:g myśleć o udziale w odbudowie kadr t uch n1oz hy eh tego kraju o
ymich zasobach, który uważa jax za stogry o wiele niżej od Niemiec 0Udem"‘e\ sb J.e ia.tyG .ae kiedy Niemcy mow •
’ig o odbudowie i upiększeniu nowoTO
ina,, n e mysia ./cale o tym, że ta stol ic.; znajdować sic budzie, po
•na ,iu pokoje,
)0ł
gy iko o 60 km od gr,iniuv pois kie j*
,Czy można sobie wyobra—
k- stolic . była_ Zegrozona w ren sposob przez pierwsze uderzenie
yy jakaś
o Cu icgo yp: ogar Niemcy w gleb! duszy nie wierze/ w te gr .nice, .7 każdym ra.c nu.dzą, afcy grmica ta mcgle dla nich hyc' groźna,Twierdz;/ oni . że
; bodzie sie można porozumieć z kos jenami,Niemcy wierzą,że' wkrótce
y'nii'ch:r
konilit rosyjsko-anglo' ameryk
’’
. • - i.
„
od pozorami* nienawiści
og :od V ¿ywia, Niemcy per spekływe ÿnudzi oje^ i chęć współdziałania niemiecko'oy ia k egOc l.egc zd .nia jest zresz tą pewna ilość oficerów amerykańskich,
ágilcy fu
t en Cirat n: mew ;gdyż sa bardzo zainteresowani potencja!
nym
J
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niebezpieczeństwem takiego stanu rzeczy .,D’
iut ego też dążą, obecnie^Brytyj
emiec ...i-rzedtym
czycy do stworzenia centralnej administracji dla całych
sprzeciwiali sie temu planowi,teraz widzą w nim mużliwosu zapobieżenia
współdziałaniu niemiecko-rosyjskiemu.
Z KRAJU• R.KATO./ICE w audycji dla rolak'w na Zaolniu jest tłumione przez
..... obca'staćję,-odbiór niemożliwją =ńREZYDENT CIESZYNA (Jan Smotryc
ki) żalił sie* na przysłanych osiedleńców? dla których brak mieszkań i
pracy=R.LONDYN podaje:’ szystkie wojska rosyjskie opuściły rolske z^wy jatkiem sił,potrzebnych do zabezpieczenia połączeń z okupowanymi Niemcumi.Tym samym Stalin dotrzymał zobowiązań*wynikajacych z uchwał vpoczdamskich.= 26. XI. uchwalono w warszawie deki er w sprawie ’■z orodni przeciw
narodowi*’."Życie barszawy" pisze.: "Zakres działania dekretu będzie olbrzy
mi.Obejmie on wszelkiego rodzaju przestępstwa, 00 . zwykłego paskarstwa po
cząwszy,aż do zbrodni przeciw państwu i jego insiytuc joirn wszystkie te
przestępstwa i przygotowania do nich hamują odbudowe 1 powiększa jat na.3ze
trudności.Dlatego też więzienie jest najłagodniejszą kara,a kara smier•
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wykonał ponad 600 zdjęć ruin warszawy,=0 TERRORZH u h h a i n u l . pii
prasa krajowa.Uzb rojone bandy napadają na polskie wsie,paląc i mordu —
jac.Gwałty te godzą przede wszystkim w repatriantów polskich.W ciągu ub.
tygodnia spalono wsie Bircza,ZalesieyJaguwce i Korytniki,inne wale o trzymały 3—tygodniowe ultimatum od bunduruwcowYlinsu domaga się * ochro
ny ze strony czynników państwowych,="DZIENNIK i/UDOn Y ’* pisze»ze 12-jnI*
przybył do Katowic transport przeszło 400 osób, składa jacy 3it3 z profeso
rów UJK we Lwowieolrzywiezli oni z seba^ cenne aparaty naukowe i zbiory
biblioteczne.'/ czasie tygodniowej podróży ze Lwc.wa nikt sio nimi nie 0 piekował i dopiero w Bochni kolejarze samorzutnie zorganizowali dia nich
ugotowanie ciepłej strawy»u w Katowicach dano im skrcnm.y posiłek .¿0 pr<yy
byoiu na dworzec przeładunkowy kazano im opr.żnic wagony i mimo deszczu
wyrzucono zbiory na tory w blćto.Irofesorowie spędzili noc na dworze na
deszczu.gdyż wagony były potrzebne rzekomo na inne ładunkioTymczasem do
południa dnia nastpnego wagony nie zostały zabrane,"Jak na traktowanie
ludzi nauki,którzy wyrzekli się dużej kariery naukowej u naszego wschod
niego sasiada i przybyli, by pre;wadzie w ojczyźnie pionierską pracę na
oolu kultury.tego rodzaju! traktowanie ich jest co najmniej dziwne i
trudno je nazwać inaczej,niż skandalom"c TRYBUNA ROBOINICZA" z 8.XI.
podaje list od "repatriantów z za Bugu"klisza oni,ze d 19uu=> stoją na
ataoji w Strzelcuoh.Mokną i inarznah, tych dniach przybyły dwa nowe trans
porty z Monasterzysk i Brodów,"Dlaczego teraz w listopadzie transportuje
sie ludzi w otwartych wugonach?Jeśli dłużej przyjdzie nam czekac w tych
warunkach,dzieci pomrą nam z głodu i chorobę Nie mamy paszy dla bydła.
Dlaczego gdy w Aolsce 'trzeba rak do pracy,a pola tu wokoło leża odłogiem
my stoimy bezczynnie,inamujac zdrowie »dobytek i tracac energie, i chęc do
życia?” =s”NE /S CHRONI CLE" (z 23*XI,) zamieszcza rozmowę z dr Litauorem,
który udał się z warszawy do baszyngtonu,gdzie został radca ambasady*Zio
mi o uprawia sio z entuz j-izmem, nie ma głodu, nastrój ludności jest podnio
sły.Brak ubrań i sprzętu domowegodomerze i płd, Śląsk kolonizuje się wy
" —
- -- **
-- ■* -»
-ł^o-ł- Spi3
ęniist
nieje troskiiwa opieka w obozach.Armia polska liczy 400 tys.7lecz redu
kuje sie do 200 tys.Rosja zupełnie nie miesza sie do wewnętrznych spraw
polskich.łolacy doznali od Ro3ji wiele uprzejmości i dostali tysiące wagonów.Niepodległosc Eolski jest rzeczywiste0 -- ^ l
/
po^ scy przepeł
nieni sa duchem narodcviymt=Z GDAŃSKA wysiedli się wszystkich Niemców nie
udolnych do pracy.lozostali beda pracować’«
,
. ^
,
$ I
0 Y . V/ NORYMBERDZE z-ca* prokuratora bryt,omawiał wczoraj napad
Niemiec na Holandię i Belgię,liany były gotowe w paździer
niku 1939.Adm.Koder stoi pod zarzutem*że kazał niemt okrętom płynąc do
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ina jdanNorwegii pod flagą brytyjską* =1AUL HOFFMANN*b k>an+ k:rem a ia u j 21
•;
.
;
od
a
cRuhk u ;zostanie IB.boin, publicznie powieszony na miejską zbr
o
o
o
ci
b
ex
dzie
aU
ry policja bryt, aresztowała dalszych 4 przemyci owe ow
sie proces przeciw SS-Brigadefuhrerowi Meyerowi
za:jiod ew3ale 48 jenoow
kanadyjskich.-lolak Stan,Golończyk z obozu Koln-Mulhc..j-ii- okn rany zostal na
zgwał_eni e śmierć za nielegalne posiadanie broni,rabunek,mordśrs tw J
i S rwajca m , : Na karę śmierci wzgl* wiezienia 15 lat skazano 2 ^ola
■
A
\
?
.
j
ciągu i / o
RADA KONTROLI ustaliła program zniszczenia niem, umoc nie
roku zniszczy sie Lal Zachodni,bunkry itp.,w ciągu 5 Y2 roku rola minowe ,
lotniska podziemne*schrony plot,stanowiska art p- lot ltd o V/ STREFIE .AMER'
komisja,zwiedzająca obozy żydowskie, uznała zarzuty z;a sł Ub zno0Żydzi nie
uchylali sie :d pracy.,lecz z powodu wyczerpania byli nie odoIni do pracy« =
W STREFIE francuskiej pojawiły sie fałszywe banknoty 1 0 - nar kowe o
.
R,
Londyn
poda
7/ IZBIE GMIN odbyła sie wczoraj dyskusja w sprawie po lsk l e j
........ .. je nasto fragmentyiKicemin. Mc Neil oświ ad o zyr. , ze wojsk ki .,/T0
ski e h najwidocz niej
na zaproszenie rządu polskiego.Nie mniej rząd bryt® ci zle kontynuow al ob
zon a >1,wo warunki. nie
ola n.ad prasą j e st
są ustabilizowane,
ale nie ma cenzury rnlskiej ani rosyjskiej.Są obozy koncentracyjne dla
więźniów polityeznąoraz liczne wypadki złego' zachowaniu sie wojsk ros,
Rząd bryt. będzie dalej prowadzić obserwacje,ale nie z gory w czarnych hkularach,ani w nastroju z gory krytycznym wobec Rocji,ani w przekonaniu,
że wszystkiemu winna jest Ko 3 jaV3)o wybór *;w dopuści sie 6 party j ISL ma
j_______ i
l
1.
.„J.l
V....4 1
.4.
~
w swej prasie w znacznym stopniu
możność krytyki
rząduoDwie
duże ______
partie
są w opozycji do rządu ¿Ko respondenci bryt« w rolsoo nie sk(.rźą sie n E
specjalne trudności poza złym stanem dróg i kolei,ani na ograniczenia ze
strony .władz rosyjskich,W dyskusji zabierał głos a a m T ay 1 or,ktor ogo zda
niem stosunki w rolsoe nie poprawiły sie zbytnioololska jost w•kleszczach
miedzy Niemcami a Rosją.Ioseł soc* Mnck ifewal wywody admo Taylora bredniami
R O i N S o W WASZYNGTONIE Izba Reprezentantów uchwaliła dla UNRrcA
.......... 1.350 milj. dol„=REUTER pod* je,że w najbliższym cz'sie nastą
pi spotkanie ministrów spraw zagr. ameryk,,bryt, i sow„»V» HELSINKACH w wy
uowycii prawic;
prawica zdobyła 33 m* ndaty., sec-, i komuyni soi 26,?=
borach unmorzadowych
prowewn, zapowiedział wysiedlenie z Czechosłowac jx%remców,
W PRADZE min». spr<
Wągrów i lolak'"ów« =Z MCSiCiVY denosi Reuterów ostatnich 2 dniach sow® cenzun c it% c k tT
rr A
r,
a rs r»o vtrr\ rr A r. rt P i i n + a r n
r n r p < 5 r, . 'amoryk®,
i ni PT ir k'
. (7czeg
Z. P P ra skreśliła szereg
zdań nze
sprawozdań Reutera i'i 92 lko.resp*
nie robiła od 5 t y g o d n i D A N I I panuje w/g R.NoJork z niepokojenie,ponie
waż na wyspie Bornholm Sowiety wzmacniają o 50^ swe garnizony i rozbudowa
ły kwatery zimowe#=R.MOSKWA w komentarzu ’
o przyczynach podejrzeń powiada-Kto twierdzi już dziś,ze ONZ już sie postarzała,kto dąży do tworzenia blo
kaw i sfery wpływ ów? Kto,jak nie “Observer1, i As so Press, rzuca obelgi na
armię czerwoną? Okupacyjne władze sow,wykonują wszystkie oar z Dzenia itady Kontroli i uchwały krymskie i poczdamskie .W okupacji sow*, nie dzieją
sie takie historie, jak 1,5 milj» żołnierzy niem., nie zdemobilizowanych..
Kto nie ma zaufania, traci nerwy, ale naród sow, ma silne ńe-rwy*=rC:‘
.iIiQT
STALINA do Moskwy spodziewany jest po Nowym Roku,Inne wersje mewia *> pla
nowanej przez ¡Stalina podroży po 7^SRR,#oraz (“Daily Express“) so St alin
częściowo zrezygnuje ze wwej dzi łafciDs‘ci politycznej i przekaże stanowi
sko przewodniczącego Rady Komisarzy ^udowych Mołotcwowio -ETHERIDGE., spe
cjalny wysłannik Trum.anado -hułgurii i Rumunii sjąco: , i \ h;-głę.rąwó.j pobyt
W Bukareszcie i wraca do' TTSA.Nastąpiło te ▼ jak oświadczył - v z przyczyn
wyższych V=WD077A po. hr0Stuuff enberg^straconym w związku; z, zr machem na
Hitlera,otrzymała odyniem.władz administracyjnych w strefie.', francuskiej
tów rocznie. =030'Z W . DACHAU
miał ___
by.ćfz.bombarrente w wysokości 1.500 funtów
..
__ _
dowariy przez;lotriictwo. riiem. w razie, zbliżania sie w o jsk Ame.ryląihśl
B. komenditnteobo;ZU’::Weis.a:;,tv/ierdzi,że; uzyskał odwołanie rozk;izu0--N,i BERLIN
spadło* 45*500^ ten bomb- (= 80 pociągów po 40 wago no w 15->tonowych.) ?n.a Essen
36.400 ton,Kolonie 34«700,Duisburg 30.000,Hamburg 22.600,Dortmund 22.200^
Sztutgart 22.000,. 'Gelsenkirchen 1 9 » 6 0 0 . .ANKARA podaje, ze po demonstracji
nntykomunist* w Stambule odbyły 3ie podobno demonstracje w innych mi^st^ch
Turcji.
THIS PAPER IS ONLY FOR MEMBERS OF POLISH MILITARY CAMIS.
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