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STlJiSSBURGER NIE NAMAWIA
DO PC-WRCTU
Londyn 4*IX» "Ambasador"
rządu warszawskiego w Lon
dynie, Strassburger, prze
mawiając wczoraj wieozo rem przez radio londyń skie. oświadczył, że je s t
przeciwnikiem powrotu do
kraju tych, ktbrzy prag
ną pozostać zagranioą.
Będą oni mogli służyć P olsoe przez wzmacnianie
przyjahńi polsko - an giel
sk ie j, ktbra nawiązana
została dzięki bohater sk iej walce polskich
s i ł zbrojnych zagranicą.
Stras sburger pr zy znał, ż e
"Polska oięźko odczuła
skutki wojny, a le nie
leży w naszym in te re sie
wyolbrzymianie tych
■trudności. Niepodległość
P o lsk i zależy w znaczrym
stopniu od samopoożucia
narodu".
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FLAGA, BRYTYJSKA N.iD SpGAPORE
0 tw arcie s es j i parlamentu japońskiego .
Londyn 4«IX* Krążownik bryty jsk i Cleópatra wpłynął do

portu w Singapurę. Był on pierwszym okrętem sojuszniczym
jaki od upadku tego miasta przepłynął przez-cieśninę
Malakka. Krążownik był eskortowany przez japoński kontrtorpedowieo, ktbry dóstarozył planbw pól minowyoh. •’
Japo hskie. poławiacze min utorowały dostęp do portuNa maszoie krążownika powiewa flaga głównodowodzące
go brytyjską eskadrą Ooeanu Indyjskiego. v* ciągu
najbliższy oh A8 godzin oały Singapore obsadzony Zosta
nie przez oddziały brytyjsk ie. Port Penang na Malajach
oraz Sabang na Sumatrze zostały już obsadzone,
Tokio Ą..IX. Amerykanie ob sad zili A dalsze lotnisk a
w okolicnoh Tokio, ktbre służyć będą dla lądowania no
wych oddziałbw wojsk sojuszniczych. Ujawniono, iż ogM>
na s i ł a wojsk opupaoyjnyoh wszyątkich państw so ju sz n i-..
ozych w Japonii wynosić bodzie 1, 5, milionów żołnierzy,
•Tokio A.IX. Władze amerykańskie w Yokohamie poczyniły •
pierwsze kroki dla ustalenia lis t y japońskich zbrodnią- ‘
rzy wojennych, odpowiedzialnych za znęcanie s ię nad so
juszniczymi jehoami woje nymi. przesłuchano już wielu
jehobw oraz urzędników japońskich. T7 rejonie Yokohany
wyzwolono dotychczas 1.500 jehców, ktbrzy już są w dro
dze do swych domów#
---------------------------------- ---------------I Tokio A-oIX- Cesarz otworzył dziś* nadzwyczajną ses
OPCZYCJA PRZECIW RZĄDOM TITO PRZYBIERA NA SILE
ję parlamentu japońskiego.
Przywódcy japońskich p a r tii
Belgrad 4 »IX. Opozycja przeciwko’ rządom* T ito n ie tylko
politycznych prowadzą obec
wzrosła w wyniku ostatnich wydarzeń na Bałkanach, le c z
ie rozmowy celem reaktywo
poczyniła również poważny postęp organizacyjny. Y! nadcho
wania d zia ła ln o ści starych
dzących wyborach, które T ito zamierza przeprowadzić w l i s 
p a r tii i tworzenia nowych.
topadzie, .mają zamiar wziąść udział A- partie opozyoy jne.
Reprezentanci kół robotni
Są toj strcinniotwo demokratyczne, na czele którego s t o i
czych i chłopskich zamie
Milan Grol , doniedawna wicepremier rządu T ity, stronnic
rzają stworzyć nowe stron
two radykałów serbskich, partia socjalistyczn a oraz część
nictwo demokraty o'zne.Brak‘
wrogo wobec Tity nastrojonej serbskiej p a r tii chłopskiej.
narazie doniesień o aktywa
Nie wiadomo jednak, czy p artie te zostaną dopuszczone do
ności komunistów. Przygo
wyborów, które T ito zamierza przeprowadzić na zasadzie
monopartii.
towania te mają związek z
zapowiedzianymi wyborami
RZĄD GRECKI POZOSTAJE U MfcADZY
do parlamentu, mającymi od
być s ię w styczniu.
Ateny A-.IX. Premier grecki admirał Vulgaris w przemówie
Tokio
IX. Gen. Mac Arthur
niu radiowym oświadczył, że wczorajsze obrady przywódców
zabronił radiostacjom Japoń
greckich p a r tii politycznych ■'wykazały, że n ie 'is tn ie ją w
skim nadawania audycji w inobeonej chw ili żadne możliwości stworzenia rządu k oalicyj
nych Językach a n iż e li po janego. T7obeo tego rząd obeony uważa,iż .je st jego obowiąz pońsku. Zarządzenie to ma
kiem pełnie nadal swe funkcje i nie utrudniać zadania re
na celu położenie kresu agi
gentowi, który udaje s ię do Londynu celem przeprowadzenia
t a c j i japońskiej wśród na^doniosłych dla G recji rozmów, Premier zapowiedział, iż mi-',
rodbw azjatyckich,
mo dym isji ministrów, kierujących resortami gospodarczymi,
Tokio LoIX. Szef amerykań
dotychczasowa lin ia p o lity k i rząuu w dziedzinie' gospodar
sk iej służby zaopatrzenia
czej będzie kontynuowana. Sytuacja polityczna' w Greoji
oświadczył, że władze amery
je st nadały naprężona ,| gdyż elementy lewicowe starają s ię
kańskie będą musiały wkrótce
wykorzystać niedomagania w dziedzinie aprowizacji.
dostarczyć Japonii percuct
liczby .żywności.

DE GAULLE NIE CHCE ZKIEMIC ORDYNACJI WYBORCZEJ

- NIMI ECIE FABRYKI
• JUZ ZNOWU PRACUJĄ

Paryś 4«IX» Generał de Gaulle odmbwił przedyskutowania
zasad ordynacji wyborczej,na podstawie ktbrej mają się
wkrbtoe odbyć wyboiy do zgromadzenia konstytucyjnego,
oraz p leb iscy t, z delegacją francuskich, związkbw zawo
dowych, na czele ktbrej s ta ł Leon Jouhaux. i)e Gaulle oświadozył, że ustawodawstwo francuskie zabrania związkom
zawodowym zajmowania s ię polityką* Delegaoja zamierzała
domagać s ię zmiany postanowieh ordynacji wyborczej, ktbra
jaj zdAr.itm faworyzuje ludność wiejską, a Jest nieko
rzystna dla ^Ludności miast.
OPINIA BRYTYJSKA' DOMAGA SIE PRZYSPIESZANIA DEMOBILIZACJI
Londyn ^.IX. Cała prasa brytyjska w artykijach redakcyj
nych komentuje wczorajsze przembwienie A ttlee ^poświęćone
głbwnie sprawie dem obilizacji. Jakkolwiek prasa uznaje
potrzebę utrzymania przez Anglię znaczy oh s i ł zbrojnych)
to Jednak z drugiej strony domaga s ię Jaknajszybszego po
d jęcia produkcji pokojowej. '’Times” pisze, że Jakkolwiek
konieczność okupowania byłych krajbw nieprzyjacielskich
oraz potrzeba n iesien ia pomocy wyzwolonym krajom sojusz
niczym, pochłania w ielk ie s iły ludzkie to Jednak z dru
g ie j strony każdy żołn ierz, każdy pojazd mechaniczny i
każdy statek, ktbre n ie są nie zbędne,winny Jaknajprędzej
być oddane na usługi d ziełu odbudowy 'Anglii. Gazeta "News
Chronicie" ostro krytykuje rząd,pisząc, że nagłe zakohczenie wojny p rzek reśliło poprzednie plany demobilizap yJne# "Nie ma' sensu szkolić żołnierzy i produkować działa,
ktbre 'nigdy nie zostaną zużyte" - p isze gazeta. Opinia
z zadowoleniem powitała oświadczenie A ttle e ,że
znacznie zwiększona zostanie-kwota zwalnianych sp eo ja listbw Jak:robotnikbw budowlanych, włbkniar^y; gbmikbw i
t .p . Wiele komentarzy wywołała rbwnież zapowiedh, iż mi
mo dem obilizacji do wojska powoływani będą rcężczykni w
wieku od 18 do 30 la t , ktbrzy dotychczas pracowali w
przenyśle zbrojeniowym. Zwraca uwagę, że dotychczas nie
podano o fio ja ln ie cyfr,obrazujących liczebność brytyjs
kich s i ł zbrojnych podobnie Jak to u czyn ili Amerykanie.
DUŃCZYCY Bg)Ą SŁUŻYĆ
W17CJSKU ANGIELSKIM
Kopenhaga 4« IX. Premier
duhski oświadczył, iż rząd
zezw olił swym obywatelom
duhskim na ochotnie iy za ciąg na okres trzech la t
do wojska b iytyjsk iego. Duhozyoy służyć będą n ie tylko
w biyty JskieJ armii okupa
cyjnej wNieczeoh, leoz
rbwnież na całym świecis*

B erlin 4«IX. Kontrolowane
przez Sowiety radio b erlih , skie donosi, że największa
niemiecka^ fabry ka syntetycz
nej benzyny Lema, pod Lip
skiem, ktbra częściowo
była zniszczona przez bom
bardowania lo tn icz e, zosta
ła uruchomiona,Pr bez synte
tycznego paliwa, zakłady
produkować będą rbwnież znacz
ne ilo ś c i sztucznych nawo
zów.
Londyn if.IX. Z polecenia
okupacyjnych władz brytyJskioh rozpoczęta została pro
dukcja w zakładach t . zw.
niemieckich samochodbw lu 
dowych. Samochody takie ob ieca ł Niemcom H itler, ale
nigdy nie dotrzymał obetnicy, chociaż ścią g a ł od ro
botników niemieckich w iel
kie składki. Obecnie fabry
ka ma dostarczyć w pierwszym
rzędzie pojazdów dla urzędnikbw adm inistraoji sojusz
n iczej, a potem dla Niemobw,
spełniających ważne funkoje
Jak n. p, lekarzy. (prsyp.
red, .;
widać', dzięki te j
rozczulającej troskliwości
władz okupacyjnych w Niemozeoh
lekarze niemieocy będą m ieli
znacznie prędzej własne sa
mochody niż lekarze w n.p.
we Francji lub Holandii,
nie mbwiąo już o P olsce.) c •

’’KOCHANI RADIOSŁUCHACZE POLSCY.

Moskwa if.IX. Z okazji 6-teJ rocznicy napadu niemieckiego
na Polskę, radio moskiewskie nadało audycję do Polakow,
rozpoczynającą s ię od słbwj "Kochani radiosłoohaoze pol
scy. Pierwszy przemawiał po rosyjsku gen. Gondurow, po
czym przemówienie przetłumaczona na p olsk i. Gondurow
oświadczył, iż "Związek Radzieoki okazał się jedynym
pahstwem, zdolnym do przeciwstawienia się H itlerowi",
Złożył on hołd-oddziałom polskim walokącym u boku armii
czerwonej,, a n i słowem nie wspominając o twbrery tych
oddziałbw Berlingu. Po Gondurowie przemawiał dowódca
"J Armii P o lsk iej w Z.S.R r*,*
"ARTYŚCI POLSCY NIE ’.7IEPZĄ JAK PRACOTAC"
gen. Popławski. Mbwił on
po polsku, z wybitnie rosy j
Londyn 4 .IX. Przebywający obecnie w Moskwie "minister
skim akcentem, przeplatając
kultury i sztuki" rządu warszawskiego, S tan isła Kowalski, 1
polskie zdania lioznymi
*
w wywiadzie udzielonym przedstawicielowi Polpresu oświad
rusy cy zmami,
czy ł, iż kultura winna stać s ię własnością mas polskich
i to zadanie winno być wytyczną dla artystbw polskich.
W SKRÓCIE
"Trzeba skohoiyć z dotychczasowym nadmiarem abstrakoji,
mistycyzmu i siela n k i w sztuce rjolskiej. 'Tpraw&zio w na
- Amerykahski sekretarz
rodzie polskim nie brak s i ł twbro^yoh,ale a r ty ści pol
stanu Bymes 'opuszoza dziś
scy narazio jeszcze nie wiedzą jak praoować. Jutro jed
Amerykę,udając s ię do Londy
nak będą Już w iedzieli" - zakohozył Kowalski,
nu na konferencję ministrów
Sztokholm 4*IX. Rząd warszawski przygotowuje filiry pro
wpraw zagranicznych pięciu
pagandowe obrazujące "wyzwolenie" P o lsk i przoz wojska
mocarstw.
sowieckie oraz obecne życie w kraju. Pilny te mają być wy
słane do A n g lii, Szwecji oraz krajbw sowieckiej strefy
- &en. Eisenhower otrzyma
wpływbw.
dziś honorowe obywatelstwo
Brukseli.
v.-..

