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11 Londynie liczą się z możliwością jiiodo jście. do porozumienie.
M.p., 18,X. Agencja. Reutera'"donosi z Londynu: Wiadomości, któro nadeszły tu dziś z
Moskwy, podkreślają, że główną trudność w osiągnięciu perozumienia polsko-sowieckiego
stanowi żądanie Rosji natychniast owego uregulowania sprawy granic Polski, zarówno
wschodnich jak i zachcdnich. Premier Mikołajczyk, jak twierdzą, nie uważa za możliwe
przyjęcia tych propozycji. W kołach londyńskich "obawia ją się, że premier rządu pol
skiego będzie musiał .owrocic do Anglii, nie osiągnąwszy poro zumienia,
Londyn, 18,X. Poniesienia korespondentów z Moskwy podkreślają, że sprawa kompromisu
polsko-sowieckiego komplikuje się. Korespondent'United Press depeszuje z Moskwy, żc
" stanowisko komitetu wy Zwolenia narodowego stało się “wczoraj mniej kompromisowe",
gdyż komitet domaga się uznania jego za jedyną prawną i uznaną władzę w l-'olsc<
Moskwa, 18.X. Premier Mikołajczyk i minister Romer od
byli wczoraj konferencję z ministrem Edenem i ambasado
RZĄD GRECKI W A T T A C H
rem brytyjskim Kerrem. Premier Churchill w “ciągu dnia
Rzym, 13.X. Dziś spodzie
wczorajszego odbył 5 konferencji z delegacją rządu pol
wano jest przybycie do Aten
skiego. Dziś popołudniu premier Mikołajczyk korrdorewał
premiera, i rządu greckiego.
z ambasadorem Stanów Z jednoczonych Hnrrimanem.
Nezoraj członkowie rządu
Moskwa, 18,X . Wczoraj wieczorem Churchill i Stalin od przybyli do Pireusu na po
byli znowu dłuższą konferencję.
kładzie okrętu greckiego.
Londyn, 18,X, Korespondent moskiewski "Daily Telegraph*
Rzym, 18.X. Patrioci grec
przestrzega przed pochopnymi “pogłoskami na temat konfe
cy oswobodzili wyspę Scarrencji w Mo siewie, podkreślając, że wszelkie .pogłoski
panto, położoną między Ro
traktować należy z dużą ostrożnością.
dosem ą Krętą. Dwa kontrZurych, 18.X , Pismo szwajcarskie "La Suisse" pisze, “że torpedowce brytyjskie, któ
podczas gdy premier Churchill popiera zdecydowanie rząd
re zawinęły dziś do tej vy s
polski, to Stalin udziela swego poparcia komitetowi lu
py, stwierdziły, że. załoga
belskiemu. Ustąpić musi - stwierdza "La Suisse" - albo
niemiecka jest już osaczona.
Churchill albo Stalin. Anglia nie noże sobie pozwolić
Niemcy poddali sic bez opo
na ustępstwa w tej sprawie, gdyż osłabiłyby one jej auto ru. Ludność entuzjastycznie
rytet wsrod państw zachodnio-europejskich.
powitała Bry ty jc zyków.
SYTUACJA N A RĘG-RZDCH
Nowa fala zbrodni n iemieckich w Polsce
Londyn, 18.X. Chaos na. Wę
MASOWE T D RDil^TWA'~ W KOmDRACH IkAZON rCH
grzech ro'snie. W Budapesz
cie toczą się podobne walki
Londyn, 18«X. Rząd polski otrzymał w dniu iy b.m. wia
uliczne.
Z Mo sic,y donoszą,
domości z Kraju o nomy oh zbrodniach i okrucieństwach nie
że rząd Horthy 1 ego spray,uje (mieckich. Propaganda niemiecka głosiła w ostatnich
nadal władzę - miejsce jego dniach hasła humaniteryznu, utrzymując, że ocalała ludpobytu otoczone jest to.jem i ■nosc Warszawy skierowana zostanie do obozów przejścio
nicą. Poseł węgierski w Ko wych i oddana pod. opiekę Czerwonego Krzyża, Wiadomości
penhadze odmówił reprezento te okazały się kłamstwem. Ewakuowana. przymusowo ludność
wania węgierskiego reżimu
pozbawiona jest wszelkiej pomocy, znajduje się w stanie
faszystowskiego i udał się
skrajnego wyczerpania, pozbawiona, jest żywności i le
do Szwecji. Poselstwo wę
karstw. Setki tysięcy osób leżą na. otwartych polach.
gierskie w Bernie szwajcar Niemcy aresztowali mężczyzn w wioku od 16 do lp la.t i vy
skim odnowiło również uzna wieźli do Rzeszy. Wiele osób deportowano do osławionego
nia navego "rządu". Według obozu śmierci w Oświęcimiu. Do 14 b.m. przewieziono do
ni epotwierdzony oh wiadomo ś- teęo obozu 12,400 osob, którym grozi śmierć. U dniu 7
ci cała I armia węgierska
pazclziernika Niemcy rozpoczęli masowe wy mordo1,y wan i e
przeszła na stronę sowiecką^ więźniów w komarach gazowy ch. Zwłoki pomordowanych vyW a z z o swym. djcwfódoa.
^-wożone są. samochodami i porzucane w miejscach, nie zwra(Cią r dalszy na str. 2, trzecia, szpalta)
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NIrMOY POD BROŃ
propagandom Himmlera

M>P*, 18.X, Himmler prze*wodyiiczyi dziś nr. wielkim
zebraniu party jny n v«r Pru
sach Wschodnich, nr. którym
obecni byli również marsz,
Keitel i gaulciter Prus
Koch. N a wstępie Himmler
odczytał rozkaz dzienny Hit
lera, ogłaszający "pospolite ruszenie narodu nienieckiego". Wszyscy Nioncy w
■wieku od 16 do 60 lat, kto-“
rzy dotychczas nie odbywa.ją
służby wojskowej, zorganizo
wani zostają, do walki w ra
mach pospolitego ruszenia,
otrzymają “bron, przeszkole
ni zostaną przez SS i SA, i
"bic się będą na ziemi nie
mieckiej przeciwko wrogom,
atojcującym ze wszystkich
stron". Oddziały pospolite
go ruszenia podlegać będą
Himmlerowi., po odczytaniu
rozkazu Hitlera Himmler vygłośił wielką mowę propagan
dową. Powiedział on m. inn.,
że Niemcy nigdy7 nic chciały
wojny i przedstawiły w 1939
r. Polsce najbardziej umiar
kowane żądania. Hitler wie
le ra,zy zabiegał o pokój,
ale wszystkie jego propozy
cje zostały przez Anglię od
rzucone. Rosję - mówił
Himmler - musieliśmy zaata
kować, gdyż szy kawała się
do napaści na nas. Wspomniawrsty "szczęśliwe lata"
1939-41, Himmler stwierdził;
że teraz toczy się walka-o
N iemcy. Zaatakawał ostro
generałów "niemieckich w Ro
sji, mowiąo, że "za v/ódkę,
papierosy i kobiety sprzeda
ją naród niemiecki". N a 
stępnie dłuższy ustęp swego
przemówienia poświęcił pdwstaniu w Warszawie, mówiąc,
że pozostało przy życiu 250
tys. mieszkańców "ratowane
są" od śmierci przez władze
niemieckie. Dalej Himmler
mówił o ncfwych tajnych bro
niach niemieckich, podkreś
lając jednak, że główną taj
ną bronią musi byc siła na
rodu niemieckiego. Husicy
bronie - wołał patetycznie
- nie tylko każdego miasta,
nie tylko każdej wsi, ale
każdego domu i każdego drze
wa. Walczyc muszą wszyscy
- staroy, dzieci i kobiety.

N ikt. n^.o na prawa oofnąc
się" ani kroku w tył, obo
wiązkiem każdego jest gdy zajdzie potrzeba, um
rzeć na svym stanowisku.
Nie będziery szczędzili .
krwi ani swojej ani cudzej
- zakończył Himmler.

t

(dalszy ciąg ze strony 1.)
cają.cych uwagi celem zatar
cia siadów zbrodni. Nie
szczęśliwi więźniowie rzigai
li się na strażników nie
mieckich - Niemcy ostrzeli
wali baraki z korab inóv/ naszynovych. W ozasic walki
■padło dwustu Polaków, zgła
dzono szesciu strażników
niemieckich.

POSTgFIC IłllA D Y JG m Ó W NAD SKALDĄ
W A lad z granic nadal ciężkie wafld.
Londyn, 18,X. Wojska kanadyjskie i brytyjskie spychają
Niemców ku ujściu Skaldy. Kanadyjczycy doszli do miasta
Ijzendijke, straże przednie zbliżają się do nadbrzeżnej
miejscowości Breskens. Na wschodnim skrzydle klina w Ho
landii oddziały II armii brytyjskiej posunęły się o kil
ka kilometrów na płd.-wschód od ważnego węzła kolejowego
Venra.ai, którą7 zdobyty został w dniu wczorajszym.
Londyn, 18.X. Pierścień amerykański wokół Akwizgranu
zacieśnia się z godziny na godzinę. Nawe przeciwnatar
cia niemieckie z zewnątrz zostały odparte. W mieście
trwają zacięte walki. Komunikat niemiecki podaje: Akwiz
gran jest otoczony, garnizon broni się z bohaterstwem.
Londyn, 18.X. Wicepremier Attlee podał J.zis do wiadomo
sci Izby Gnili/ żc stra.ty bryty jskio na froncie zachodnim
od chwali rozpoczęcia, inwazji do końca sierpnia wyniosły
103,842 żołnierzy, w tym 20,795 zabitych, 63,193 rannych
i 19,854 zaginionych.
WOJSKA SOWIECKIE W CZECHOSŁOWACJI
Moskwa, 18.X. Wieczorom ogłoszono, że wojska sowieckie
przekrocżyły Karpaty na froncie szerokości 265 km i wesz
ły na 20 do 50 km w głąb terytorium 0 zechosłov/acji.
WIECZORNE DEPESZE W SKRÓCIE go osvviadczył w Ozbie Gmin,
- Radio niemieckie donosi,
że nie ma nowy, aby wyspy
że wojska sowieckie zajęły
Dodekanezu powróciły do
stację kolejową Wierzbołowra, Włoch. Do czasu uregulowa
na granicy Prus Wschodnich
nia sprawy przyszłości tych
pod EjdJcunami. Zacięte wal wy sp mieszkańcy ich trakt oki toczą się wzdłuż oałej
v/ani nie jako wrogowie zjed
noc zony ch narodow lecz jako
granicy Prus Wschodnich/
gdzie Rosjanie nacierają
przy jaciele.
wielkimi siłami.
- W północnym S iodniogroz o s t a t n i e j girau .
dzie wojska sowieckie zdoby
Novy Jork, JLG .X. Kor e sp on
denci amerykańscy donoszą
ły miasto Mar maro s Szigct
dziś z Moskwy, że wbrev/ po
(120 km na płn. od Cluj).
przednim pogłoskom nie ma
- N a froncie włoskim toczą
się ciężkie walki na połud żadnych danych do twierdze
nie od Bolonii. Oddziały V nia, że znaleziono wspólną
i VIII armii poczyniły nie płaszczyznę dla. porozumienia
polsko-sowieckiego.
wielkie postępy. Oddziały
brytyjskie i indyjskie znaj
Dziś, 19 b.rn.^ o godz. 17 00
dują się w odległości 3 km
w Kwaterze Głównej Dtwa
od Cescna.
- Lotnictwo sojusznicze bom +Jedn. Teryt. p. Adam Maciobar dawało znowu ciężko rejo liński wygłosi odczyt p.t.
"Europa -wolnych narodów".
ny Kolonii i Kassel oraz
węzeł kolejowy Bonn na. zaxshodnim brzegu Renu.

- Rzecznik .rządu bryty jskio
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