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Bitwa o Indie Wschodnie 
zakończyła się - zaczyna się

bitwa, o Indie Brytyjskie
(S) Los Jawy jest przesądzony. Możliwy jest jeszcze opór

poszczególnych oddziałów holenderskich w miejscowościach 
górzystych, ale będzie to opór izolowany, w rodzaju walk gen. 
MacArthurä na półwyspie Bataan. Jawa jest stracona, a wraz 
z Jawą całe Indie Holenderskie, wszystkie wielkie posiadłości 
Holandii na wyspach południowo-zachodniego Pacyfiku.

W kampanii Dalekiego Wschodu bitwa o Indie Wschodnie 
zakończyła'się zwycięsko dla Japończyków. Rozpoczyna się bitwa 
o Indie właściwe, o Imperium Brytyjskie na półwyspie Indyjskim.

Taka jest opinia kół wojsko
wych Londynu i Waszyngtonu, 
które sądzą, że po skonsolidowa
niu swoich sukcesów na Mala
jach i na wyspach Indyj Holen
derskich Japończycy, nie tracąc 
czasu, zaryzykują atak na Indie 
Brytyjskie.

Atak, zdaniem tych kół, przede- 
wszystkiem pójdzie w kierun
ku Ceylon u, tej wyspy, która zaj
muje wobec wielkiego półwyspu 
Indyjskiego pozycję taką, jak wy
spa Singapore wobec półwyspu 
Malajskiego. Japończycy może 
woleliby spróbować szczęścia w 
Australii, albo w Nowej Zelandii, 
woleliby może ześrodkować swoje 
wysiłki na Chinach, aby usunąć 
stalą groźbę Czian-Kai-Szeka, ale 
Berlin nalega na Tokioj aby ude
rzyło w najczulsze miejsce Im
perium Brytyjskiego.

Atak na Ceylon ?
Niemcom chodzi głównie o przer

wanie szlaku morskiego dla dostaw 
brytyjskich i amerykańskich do 
Zatoki Perskiej. Chcieliby Niemcy 
z drugiej strony dorwać się do płyn
nego paliwa Indyj Holenderskich, 
chcieliby podzielić się z Japończy
kami bogatym łupem surowców z 
wysp Pacyfiku.

Atak na Ceylon nie będzie tak 
łatwy, jak inwazja poszczególnych 
wysp holenderskich, gdzie Japoń
czycy mogli posuwać się “ żabiemi 
skokami ” z jednej wyspy na, drugą. 
Od Singapore do Ceylonu droga jest 
bardzo daleka, po drodze znajdują 
się tylko maleńkie, prawie niezalud- 
nione wysepki. Aby dokonać desan
tu na te ziemie Japończycy musie
liby przesłać niezwykle silny konwój, 
z użyciem najsilniejszych jednostek 
floty. Byłoby to ryzyko znaczne, ale 
Japończycy dowiedli już, że umieją 
ryzykować.

Madagaskar
Aby ułatwić sobie zadanie na ocea

nie Indyjskim, Japończycy przypuś/ 
ciii polityczny atak na Vichy, doma
gając się baz na wyspie Madagasga^ 
która leży na szlaku angielsko# 
amerykańskim poprzez Przylądek 
Dobrej Nadzieji, do Zatoki Perskiej 
i Oceanu Indyjskiego.

Madagaskar byłby na Oceanie 
Indyjskim tern dla Japończyków, 
czem Indochiny były na Pacyfiku: 
bazą morską i lotniczą do zdobycia 
panowania na morzu i w powietrzu 
w ważnym punkcie strategicznym. 
Niewiadomo jakie jest stanowisko 
Vichy. Zdradą Vichy tym razem 
chyba sojusznicy uprzedzą.

Belgowie z Kongo 
dla Polaków 

w Rosji
Belgijski Minister Kolonii, 

Albert de VIeeschauwer przesłał 
na ręce Generała Sikorskiego 
czek na sumę £113. Stanowi ona 
dar “Fonds Colonial des Oeuvres 
de guerre.” Prezesem jest 
Gubernator Generalny Konga 
Belgijskiego. Pieniądze te, ze
brano wśród kolonii belgijskiej 
w Kongo specjalnie na cele po
mocy dla Polaków, jako dowód 
sympatii i solidarności dla Pol
ski, zostały przekazane na fun
dusz Pomocy Polakom w Rosji.

Obrona Indyj, jak już niejedno
krotnie podkreślaliśmy, ogranizo- 
wana musi być nie tylko militarnie, 
ale i politycznie. W ciągu ostatnich 
kilku dni odbywały się w łonie rządu 
brytyjskiego doniosłe narady z 
udziałem wybitnych znawców sprawy 
indyjskiej. Gabinet wojenny który 
przygotowuje oświadczenie, do wy
głoszenia w najbliższych dniach w 
Izbie Gmin, zaprosił w sobotę wie
czorem na naradę Lorda Simon’a, 
b. przewodniczącego specjalnej 
komisji do spraw Indyj.

Reformy w Indiach
Zadanie przed którem stoi gabi

net brytyjski, jest niezwykle trudne. 
Tutaj w W. Brytanii, bardzo liczne 
i wpływowe kola przeciwne są ze 
względów na wymagania wojenne 
oddaniu władzy w ręce Hindusów. 
Panują obawy, że Hindusi nie będą 
mogli należycie zorganizować swo
jej obrony.

Z drugiej strony samo przyrzecze
nie statutu dominialnego po wojnie 
nie wystarczy. Aby zaspokoić żą
dania niepodległościowców hindu
skich, już obecnie trzeba będzie od
dać w ręce Hindusów ważne działy 
administracji. Nie brak głosów, 
domagających się radykalnego załat
wienia sprawy hinduskiej, ogłosze
nia niepodległości Indyj i oddawania 
władzy w kraju tymczasowemu rzą
dowi hinduskiemu.

Musi się jednak Londyn liczyć i 
z nastrojami mniejszości w Indiich, 
80-miłionowej rzeszy Muzułmanów,
którzy obawiają się oddania pełni 
władzy w ręce Hindusów. Ten brak 
jedności w Indiach, powiadają w 
Londynie, zwiększyłby ryzyko dale
kosiężnych reform w zgiełku bitwy 
o Indie, kiedy wróg od Wschodu już 
zbliża się do granic kraju.

Sprawy rosyjskie
Na innym miejscu piszemy o so

botnim wywiadzie Sir Stafford 
Cripps’a w Dębiły Mail i sobotnim 
artykule Times’a. W londyńskich

• Pokończenie na str. J-ej.

Na zamknięcie ubiegłego tygod
nia ukazały się, na naczelnym 
miejscu “ The Times ” z 7 b.m., 
oraz w oświadczeniach, Sir 
Stafford Crippsa dla amerykań
skiego “Life,” ogłoszonych rów
nież w “ Daily Mail ” z 7 b.m., 
ważne rozważania, które poda
jemy dokładnie na str. 2-ej.

Rozważania te sa oddźiciękiem 
nietylko rozkazu dziennego 
Stalina z 23 lutego 1942 r. na 
rocznicę armji czerwonej, jak to 
stwierdza “ The Times ” na wstę
pie swych wywodów, ale—(jak 
toynika z wzmianki iv oświadcze
niach Sir Stafford Crippsa: 
“ mówię nie na podstawie znajo
mości tego, czego Rząd Sowiecki 
obecnie rzeczywiście zażądał ”) 
—są również oddźwiękiem toczą
cych się rozmów czy rokowań bry
ty sko-sowieckich, a może już, lub 
wkrótce i amerykańskich, gdyż 
“ The Times ” kładzie szczególny 
nacisk na to, że:
"... powinno być naczelnem 

zadaniem polityki brytyjskiej w 
chwili obecnej, by osiągnąć poro
zumienie i przyciągnąć Rząd 
Stanów Zjednoczonych do uczest
nictwa w umowie anglo-sowiec- 
kiej na podstawach deklaracji p. 
Stalina.”

Wywiad
z Amb. Raczyńskim

(PAT.) Waszyngton. Po pow
rocie z Kanady Minister Raczyń
ski odbył jeszcze jedną kon
ferencję z podsekretarzem stanu 
Sumner Welles em i Dyrektorem 
Lease and Lend Bill u Harry 
Hopkinsem.

Przed opuszczeniem Waszyng
tonu Minister Raczyński udzielił 
korespondentowi PAT następują
cego wywiadu:

“Utrzymywanie osobistych kon
taktów z kierowniczymi osobi
stościami w tej kwaterze głównej 
Zjednoczonych Narodów, jaką 
jest dzisiaj Waszyngton, stało się 
obowiązkiem tych wszystkich, 
którzy ponoszą pewną odpowie
dzialność za wysiłek wojenny i za 
politykę ich własnych państw. Ten 
właśnie obowiązek sprawił, że 
jestem tutaj. Rozmowy jakie 
przeprowadziłem z Prezydentem 
Rooseveltem oraz długi szereg 
innych konferencji, jakie odbyłem 
w Waszyngtonie dały mi pewność, 
że Polacy walczą i cierpią nie 
nadaremnie. Opuszczam Amerykę 
podniesiony na duchu. Wartość 
istotnego wkładu Polski do wspól
nej wojny, wartość niezłomnego 
oporu Polski są tu całkowicie do
ceniane. Ta pewność wzmocni 
wiarę i nadzieję każdego Polaka.

Pragnę wyrazić podziękowanie 
władzom Stanów Zjednoczonych 
za wspaniałomyślną pomoc udzie
laną Armji Polskiej i Polakom w 
Rosji, w ramach Lease and Lend 
Bill’u.

Stwierdziłem, że instytucje pol
skie pracują sprawnie nad niesie
niem pomocy, i że działalność ich 
jest bardzo pozytywna ”—zakoń
czył Min. Raczyński.

Zaciąg na Łotwie
(PAT.) Władze niemieckie na 

Łotwie rozpoczęły “ zaciąg ochot
niczy ” młodzieży łotewskiej do 
Reichsarbeitsdienst. ” Kandy
daci—jak głosi wezwanie—służyć 
będą Rzeszy, aby poznać naród, 
który wyzwoli świat od bolsze- 
wizmu.”

★ ★ ★
Jak wiadomo, Stalin w rozkazie 

swym wspomniał:
—“Niedaleki jest dzień, gdy 
armja czerwona potężnymi swymi 
uderzaniami odrzuci bestjalskiego 
wroga od Leningradu i wyrzuci go 
z miast i wsi Białorusi. Ukrainy, 
Litwy, Łotwy, Estonji i Karelji, 
oraz oswobodzi Krym Sowiecki, a 
sztandary sowieckie powiewać 
będą znoiou zwycięsko nad całą 
naszą ziemią sowiecką.”

Rozważania zarówno “ The
Times ” jak i Sir Stafford Crippsa 
biorą bardzo zgodnie za podstawę 
potrzebę bezpieczeństwa Rosji i 
zaznaczają, że tej potrzebie bez
pieczeństwa służyły przesunięcia 
granic sowieckich na zachód w 
okresie po wybuchu wojny z 
września 1939r., gdy istniało poro
zumienie sowiecko-niemieckie.

Jednak podczas' gdy “ The
Times,” przyjmując za podstawę 
stąn rzeczy z chwili wybuchu 
wojny między Niemcami a Sowie
tami w czerwcu 1941r., zapomina 
lub nie przypomina, że Sowiety 
zajmowały wówczas także prawie 
połowę Polski na mocy um,ów z 
Niemcami z 23 sierpnia 1939 r. i z 
28 września 1939 r., Sir Stafford 
Cripps nie zapomina o tern, stwier
dzając :

“ Istnieje ten jeden możliwy wy-

Holendrzy kapitulowali ?
Wobec utraty głównych radiostacyj, wiadomości z Jawy 

przychodzą z opóźnieniem. To też w niedzielę popołudniu nie było 
jeszcze w Londynie oficjalnego potwierdzenia podanej przez 
Japończyków wiadomości, jakoby wojska holenderskie na Jawie 
kapitulowały.

Parę dni temu dowódcy holender
scy zapowiadali, że będą walczyć do 
ostatka i na wypadek utraty głów
nych baz, będą — podobnie jak 
generał MacArthur na wyspie Luzon 
—bronić pozostałego obszaru. W 
rękach Holendrów była jeszcze dość 
duża część wyspy, oraz kilka małych 
portów na południowym wybrzeżu 
które mimo bombardowania przez 
Japończyków mogły ułatwić otrzy
mywanie posiłków.

Sukces Wolnych 
Francuzów

w południowej 
części Libii«

Zmotoryzowane oddziały Wol
nych Francuzów pod dowódz
twem gen. Leclerca zajęły nie
przyjacielski ośrodek w Fezzan, 
w południowej części Libii. 
Wzięto do niewoli trochę Wło
chów i zdobyto dużo materiału 
wojennego.

Gen. Leclerc jest dowódcą wojsk 
Wolnej Francji w kolonii Czad, 
graniczącej z Libią. Jego oddziały 
wykonały już kilka mniejszych wy
padów na terytorjum Libii. Nie
dawno lotnictwo osi ” bombardo
wało ważne lotnisko francuskie w 
kolonii Czad. Fakt ten zwrócił 
uwagę na możliwość niespodzianek z 
tej strony i dlatego wojska Wolnej 
Francji podjęły działania "ofensywne 
celem zajęcia tych nielicznych oraz 
w pustyni, które mógłby nieprzyja
ciel wyzyskać do ewentualnych wy
padów wgłąfo Afryki.

W Cyrenajce nie doszło do żad
nych poważniejszych starć. Ko
munikat włoski twierdzi, że lotni
ctwo “ osi ” zniszczyło w porcie 
Tobruku brytyjski statek-cysternę. 
Jeden samolot brytyjski został 
zestrzelony.

Według komunikatu brytyjskiego 
Malta była ponownie kilkakrotnie 
niepokojona przez lotnictwo “ osi.” 
W ciągu lutego lotnictwo “ osi ” spo
wodowało na Malcie następujące 
straty: 118 zabitych, 153 ciężko ran
nych i 162 lekko rannych. W cyfrach 
tych nie mieszczą się żołnierze. Gdy
by się nawet przyjęło, że liczba za
bitych żołnierzy jest równie wielka, 
to i tak stwierdzić należy, że wbrew 
przechwałkom włoskim naloty nie 
były groźne i nie wyrządziły wielkich 
strat.

\
jątek, że granica polsko-sowiecka 
miała charakter tymczasowy, gdy 
zaczęła się wojna między Niem
cami a Rosją, a ostateczne uksz
tałtowanie tej granicy będzie mu
siało być wypracowane między 
Polską a Z.S.R.R., które, zazna
czam z radością, są obecnie 
dwoma zaprzjaźnionemi krajami.”

Sprawa ta jest tern jaśniejsza, 
że w układzie z Polską z 30 lip ca 
1941r Sowiety przekreśliły umowę 
swą z Ńiemcami o podziale Polski, 
oraz że Rząd W. Brytanji'w nocie 
do Rządu Polskiego z tegoż dnia 
oświadczył, w związku z umową 
polsko-soioiecką, iż Rząd J. K. M. 
nie uznaje żadnych zmian tery
torialnych dokonanych w Polsce 
od sierpnia 1939 r., a nazajutrz 31 
lipca 1941 r. oświadczył to rów
nież p. Sumner Welles imieniem 
Rządu Stan&iv Zjednoczonych 
Ameryki.

Dla bezpieczeństwa Z.S.R.R. od 
stronu zachodniej nie ma czynnika 
ważniejszego niż wielka ~i silna 
Polska', zaprzyjaźniona z Rosją na 
rzecz pokoju Europy. Oświadczył 
to nie Mo inny, jak Stalin w dniu 
podpisania na Kremlu oświadcze
nia Sikorski-Stalin 4 grudnia 
1941 r. Wyrazem tej prawdy i 
tego ducha jest właśnie to donio
słe porozumienie.

Port Moresby w Nowej Gwinei 
był ponownie atakowany przez 
Japończyków, ale bezskutecznie.

Na wyspie Luzon wojska gen. 
Mac Arthura utrzymują w dalszym 
ciągu swą linię obronną. Toczą się 
walki na wyspie Mindanao oraz 
Mindoro na południe od wyspy 
Luzon.

W Birmie sytuacja pogorszyła się. 
Japończycy przecięli t.zw. Drogę 
Birmańską i najwidoczniej dążą do 
przecięcia wszelkich połączeń między 
Rangoonem a Mandalaj, obecną tym
czasową stolicą kraju. Zachodzi nie
bezpieczeństwo, że w razie dalszych 
postępów Japończyków ewentualna 
ewakucja Rangoonu drogą lądowa 
będzie niemożliwa i pozostanie tylko 
droga morska.

Przed zamknięciem numeru 
otrzymaliśmy zaprzeczenie Rządu 
Holenderskiego, który stanowczo 
stwierdza, że pogłoski rozsiewane 
przez Japończyków nie zasługują 
na wiarę.

Gwałtowne
walki

na froncie
rosyjskim

Obie strony donoszą o zacię
tych walkach na froncie wschod
nim. Niemcy twierdzą, że na nie- 
któych odcinkach posunęli się 
naprzód i wzięli dużo jeńców, 
Moskwa zaś podaje, że ofensywa 
rosyjska trwa i że zajęto szereg 
miejscowości.

Niedzielny komunikat rosyjski 
twierdzi, że po zaciętej walce prze
łamano opór niemiecki na kilku od
cinkach.

W dniu 6 marca _ Niemcy stracili 
35 samolotów a Rosjanie 7. 7 marca 
w pobliżu Moskwy zestrzelono 3 sa
moloty niemieckie. Według obliczeń 
sowieckich ogółem w pobliżu Moskwy 
zniszczono od początku wojny prze
szło 1.000 samolotów niemieckich.

6 marca lotnictwo sowieckie znisz
czyło lub uszkodziło 4 czołgi, 210 
samolotów, 125 wozów z amunicją, 7 
armat i td. Niemcy przypuścili kon
tratak na froncie południowym, usi
łując odbić miejscowość świeżo zajętą 
przez Rosjan. Niemcy zostali odparci 
i stracili 200 zabitych .Sowiecki od
dział partyzancki, działający w ob
szarze Smoleńska, położył trupem w 
ciągu ostatnich paru tygodni 1.074 
Niemców i zniszczył szereg magazy
nów oraz mostów.

Radiostacja berlińska przyznaje, 
że Rosjanie wdarli się w pozycje 
niemieckie na północny wschód od 
Orła i na północny wschód od Kur- 
ska. Niemcy twierdzą jednak, że ich 
rezerwy zdołały powstrzymać 
Rosjan.

Oddział partyzancki działający,na 
Ukrainie według obliczeń sowieckich 
położył trupem w ciągu 4 miesięcy 
ogółem 53 oficerów i 1.600 szere
gowców niemieckich

Dowództwo niemieckie twierdzi, że 
nad Dońcem i na wschód od Charko
wa ataki rosyjskie załamały się. W 
innych częściach frontu trwają jesz
cze ciężkie walki. Na froncie cen
tralnym i północnym ataki przepro
wadzone przez armię i formacje S.S. 
przyniosły Niemcom pewne zyski te
renowe. Wśród jeńców jest sowiecki 
dowódca dywizji. Na pobojowisku 
naliczono rzekomo przeszło 3,000 
trupów rosyjskich. W walkach po
wietrznych zestrzelono 22 samoloty 
rosyjskie, a na lotniskach mieli 
Niemcy zniszczyć jeszcze 9.

W londyńskich kolach wojskowych 
nie wyklucza się możliwości, że Hit
ler już teraz podejmie mniejsze ata
ki, aby uzyskać lepsze punkty wyj
ściowe do planowanej wielkiej ofen
sywy wiosennej. Według obiegają
cych pogłosek Hitler przeniósł swą 
główną kwaterę do Kijowa, co poz
walałoby przypuszczać, że główny 
atak podjęty będzie na froncie połud
niowym. Siły armii niemieckiej ob
liczają niektórzy na 250 dywizyj l 
5 mil. żołnierzy, co jednak wobec 
ogromnych strat, jakie już Niemcy 
ponieśli, wydaje się cyfrą przesadzo- 

: ną.

Czytaj więcej: „Tajna operacja spadochroniarzy Sosabowskiego, której nie było”: www.JaroslawRybak.pl
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Spadochroniarze w walce 
na wybrzeżu Francji

Już tego popołudnia jakieś prze
czucie mówiło że to tak. dawno przez 
nas przygotowywane zadanie właś
nie dzisiejszej nocy będzie wykonane. 
Zresztą pogotowie zarządzono, z tak 
pewnym, prawie że nieuchwytnym 
brzmieniem powagi w głosie, iż pot
wierdziło domysły. Każdy, odczuwał 
dreszcz emocji, mimo, że chwilę po
dobną przewidywał oddawna. Jed
nakże to— dziś, przyspieszyło 
rytm serca i myśli. Patrzyliśmy, też 
na siebie z pewną powagą i skupie
niem na twarzy. I mimo wszystko, 
odczuwało się całym sobą fizycznie 
i psychicznie, świadomość, że tak już 
jest bliską noc wielkiej wojennej 
przygody- Hazardu i ryzyka.

* * #
Noc była widna. Silniki grały 

rytmicznie. W śród gorączkowego, 
nieco pośpiechu postacie spadochro
niarzy znikały we wnętrzu kabin,

“ Ö.K.”—Gotowe. •' -
Sakramentalne: Good luck. Potem 

drżenie płatowca, nabierającego roz
pędu poprzez przestrzeń lotniska, 
stłumiony warkot silników, ryczą
cych całą swą mocą . . . drgania co
raz lżejsze. . . Jesteśmy w powietrzu.

Głęboki oddech i świadomość, że 
teraz to tylko coś nadzwyczajnego 
może nas zawrócić, lub powstrzymać 
wyprawę.

Wszyscy jakgdyby odruchowo po
prawiają hełmy i prawdopodobnie 
wszyscy myślą o tern, co może, już 
niedługo będzie następowało w pio
runującym tempie.

Skakać będziemy prawdopodobnie 
z najniższej wysokości. Noc dość 
widna i teren prawdopodobnie od
powiednio dobrany, więc lądowanie 
może być bardzo dobre. A tam . . . 
Ano, trudno, będzie to co będzie. 
Zresztą Niemcy nie djabli, a tacy 
sami ludzie, więc też powinni mieć 
stracha jak wszyscy śmiertelnicy.

Spokojne rozmyślania zostały 
przerwane. Tuż obok samolotu 
widać błyski szrapneli. To opl nie
mieckie wstrzeliwują się do nas. Rwą 
się coraz więcej; widocznie wleźli
śmy blisko stanowisk baterji. Ano, 
będzie co będzie.

Uważać na “ konteiner ” dźwięczy 
ostra uwaga. No, teraz już niedługo. 
Jeszcze ostatnie szybkie spojrzenie 
na najbliższych kolegów. Szybkie a 
jednak wiele mówiące o braterstwie 
i pomocy tam w walce na dole. 
Mignęło zielone światło. Coś jakby 
prąd elektryczny przeleciał przez 
ciało. Za chwilę będziemy skakać. 
Nr. 1 już gotów, trzyma nogi w 
dziurze. Tak, to już ża chwilę . . . 
Przesuwam “ tommy gun ” i staję w 
kolejce.

“ Go ”—padła komenda prawie, że 
równocześnie z błyskiem czerwonego 
światła. Nr. 1 poleciał. Za chwile 
za nim drugi, a potem poszedł “ kon
teiner ” a potem . . .

Sam nie wiem jak się odbiłem i 
wypadłem przez dziurę. Przez krótki 
ułamek sekundy, czułem jak lecę w 
próżnię, tracąc całkiem oddech. 
Potem lekkie szarpnięcie i myśl: a 
może Niemcy czekają na dole? . _. . 
" Tommy gun ” przesunięty szybkim 
ruchem ręki, gotów był do strzału 
jeszcze przed lądowaniem. Noc 
widna, ale ziemia • niepokojąco 
ciemna i zbliża się z równie niepo
kojącą szybkością. Leci się tak 
gwałtownie, że niema czasu aby na
wet rozejrzeć się dokoła.

Szybko podciągam nogi i zderzam 
się z ziemią padając jak długi, aby 
w następnym momencie zerwawszy 
się jaknajszybciej uwolnić od spado
chronu. Opodal kilka postaci “ wy
czynia ” to samo. Cisza _ zupełna, 
przerywana tylko dość głośnymi od
dechami co chwila zjeżdających na 
dół spadochroniarzy. Na tle jasnego 
nieba widać sylwetki lecących samo
lotów i sypiące się Z nich, jak z rogu 
obfitości, postacie “ paraszutistów.”

—Jak tylko grupa z “ kontener- 
rem ” znajdzie się na ziemi, natych
miast rozpoczyna _ po wertepach 
marsz iście indjański. Broń gotowa 
do strzału, nóż tuż pod ręką, krok 
lekki jakgdyby skradających się 
zwierząt, oczy wbite w przestrzeń— 
to wszystko razem wzięte wytwarza 
dziwny nastrój i choatyczne odczu
cie skojarzenia' dwóch rzeczy: bo i 
dziecięcych wspomnień “ walk bia
łych z indjanami ” i silne poczucie 
rzeczywistości, że to już nie zaba
wa, a z prawdziwego zdarzenia wo
jenna przygoda.

Doskonale znający teren podąża 
na przodzie. Idziemy bardzo szybko. 
Na prawo i na lewo widać inne gru
py znikające, jak cienie w załama
niach terenu. Gdzieś w oddali widać 
jakby refleksy gasnącego pożaru. 
My suniemy jak duchy ku niezbyt 
od nas odległym zabudowaniom mia
steczka, co jakiś czas potykając się 
na nierównościach i dziurach, jakby 
lejach po bombach. . . . Ostatnie sło
wa instrukcji podawane szeptem i 
teraz ja, wraz z kolegą, wychodzę do 
przodu. Gdzieś z boku zaterkotał 
karabin maszynowy, gruchnęło parę 
granatów.............

Naprzód!
Wpadamy jak wicher w zabudo

wania, zderzając się poprostu z pa
trolem niemieckim. Mimo przewidy
wania, było to niespodzianką, lecz 
dla nich jeszcze większą. Nie zdąży
li wystrzelić. Kilka postaci odrazu

potoczyło się po ziemi. Parę runęło 
całym ciężarem na podmurówkę do
mu. Przez chwilę słychać tylko było 
chrapliwy oddech z najwyższym wy
siłkiem uderzających ludzi.

Potem wszystko ucichło.
Pomknęliśmy dalej, rozgrzani 

pierwszym zwycięstwem, bez strat z 
naszej strony. Biegnąć już uliczka
mi słyszymy coraz gwałtowniejsze 
strzały i coraz więcej drzwi i okien, 
otwieranych przez zaniepokojonych 
hałasem mieszkańców, na widok nas 
biegnących z amyka się z trzaskiem. 
Chciałoby się z niemi zamienić słów 
kilka, lecz niema na to czasu. Jak 
później dowiedzieliśmy się inne 
nasze grupy miały znacznie trudniej
sze i zaciętsze walki, zwłaszcza 
przy radiostacji i głównej kwaterze 
załogi miasteczka.

Przy przejściu skrzyżowania do
stajemy ogień. To jakiś szwab, sie
dząc w oknie strzela z rkaemu, czy 
też pistoletu. Rzucony granat ręczny 
uspokoił go prędko. Jeszcze jedno 
starcie, zakończone zabraniem 3, czy 
4 jeńców i spotykamy się w zgóry 
ustalonym punkcie z innymi grupami 
naszych. Wszystko to odbyło się w' 
piorunującym tempie.'

W Bruneval-już panują oddziały 
sprzymierzonych.

Cokolwiek drżący z wysiłku i 
mocno zdyszani słuchamy nowej

instrukcji, podającej dokładnie kie
runek odwrotu, oraz krótkiej infor
macji, że nasze zadanie zostało wy
konane. W tempie i mocy wypadków 
nawet nie wiedzieliśmy kiedy i jak

inne grupy zniszczyły radiostację i 
rozbiły całkowicie załogę miasteczka. 
Część Niemców napewno zdążyła 
ukryć się po domach, ale tych wy
szukiwać jest niepodobieństwem. Po- 
krótkiej chwili oddechu rozdzielamy 
się znowu i w drugiej linji prowa
dząc otoczonych Niemców wycofu
jemy się z miasteczka w kierunku, 
wybrzeża. .

. Część z bronią maszynową ubez
piecza odwrót. Może dzięki roz
grzaniu i poczuciu zwycięstwa nie 
wątpimy w skuteczne przebicie się: 
do domu. Człowiek tylko żałuje, że 
nie zatknął tam, na miejscu, zwy
cięskiego sztandaru. Jak można było 
-sądzić z dalekich odgłosów, Niemcy 
swoje oddziały postawili na nogi na 
całym prawie sąsiadującym z Bru
neval terenie.

Nastrój w naszej grupie, która 
jak dotychczas walczyła bez straty, 
jest wprost wyśmienity. Chicho
czemy po cichu, prorokując jakie 
Niemcy nazajutrz będą mieli miny 
i co powiedzą tubylcy o naszej wy
prawie. Ciągle zygzakujemy i 
przyspieszamy tempa. Uwaga. Po
przez wszystkie nasze lin je od grupy 
do grupy biegnie z czołowych patroli 
podawany sygnał. Zwiadowcy już 
weszli, w lin je nadbrzeżnych niemiec
kich umocnień. Tu będzie trochę 

Dokończenie na str. 4-ej.
r

W “ Nowym Swiecie " czytamy :

TAJNA POLSKA ROZGŁOŚNIA KRYTYKUJE RZĄD R. P. 
ZA PRZYJĘCIE POŻYCZKI ROSYJSKIEJ.

Kwestionuje uprawnienia rządu Rzplitej w Londynie w 
sprawie przyjmowania 100-miljonowego kredytu, prze
znaczonego dla polskiej ludności cywilnej, zesłanej po
przednio przez Sowiety na Sybir. — Anonser nazwał 
powyższą transakcję niedemokratyczną i sprzeczną z 
konstytucją Rzeczypospolitej,

skiego w Londynie zawieranie 
rzeczonej umowy o pożyczce, 
przez co oficjalnie przebaczone 
zostały akty sowieckiej brutal
ności, ofiarą której padła polska 
mniejszość, czy było celowem za
wieranie pokoju z Rosją bez o- 
trźymania od ostatniej odszkodo
wania, oraz czy jest właściwem 
pożyczanie od Rosji 100 mil jonów 
rubli, kwoty, która musi być póź
niej zwrócona, na finansowanie 
naprawienia krzywd, wyrządzo
nych przez udzielającego pożycz-

ZURICH, 9 stycznia. (NFS). — Przejęto tu komunikat tajnej 
polskiej radiowej rozgłośni. Anonser niezwykle ostro krytykował 
rząd polski w Londynie za przyjęcie 100,000,000 rubli wynoszącej 
pożyczki rosyjskiej. Anonser podkreślił, że sowiecki teroryzm i póź
niej wygnanie setek tysięcy polskich obywateli spowodowało obec- ...
ną akcję rehabilitacji i prób naprawienia krzywd tym tysiącom. 1 ki. ' , ......
Przemawiający pytał dalej, czy jest logicznem ze strony rządu poi-'» Treść powyższego komunikatu 
----------- ‘ W»ej polskiej. rozgłośni radio

wej, była wyjątkowo ostra. Anóri 
ser pytał dalej, czy sprawa-po
życzki była przedyskutowana 
przez konstytucyjny rząd R. P. 
W Londynie, czy odnośny wniosek 
został zaaprobowany i czy człon
kowie rządu w myśl przysługują
cych im konstytucyjnie przywi
lejów, mogli zabierać głos pod
czas dyskusji i brać udział w gło 
sowaniu. Wkońcu anonser pytał, 
jakie są warunki pożyczki sowiec 
klej, na jaki ckres kredyty zosta
ły udzielone, kiedy pożyczka mu
si być zwrócona i za jakiem o- 
procentowaniem. Szczegółami te 
mi interesują się, zdaniem mó
wiącego, nie tylko Polacy w Lon
dynie, lecz przedeweszystkiem 
Polacy w Polsce i obywatele R.P. 
rozsiani po całym święcie. Anon
ser określił transakcję finanso
wą między Polską a Rosją jako 
hie-demokratyczną -i sprzeczną % 
konstytucją R.P. gdyż na skutek 
zaciągnięcia pożyczki, na naród 
polski nałożone zostały nowe zo
bowiązania bez uprzedniej nor
malnej procedury konstytucyj
nej.

* * •

‘ MOSKWA, 9 stycznia. (NFS).
I—Dziennik „Izwiestia” podaje, 
,że w myśl ugody, podpisanej 
przez ambasadora R. P. Kota i 
komisarza Wyszyńskiego, Polska 
otrzymuje pożyczkę 100 milio
nów rubli. Uzyskane fundusze 
mają służyć wyłącznie na rzecz 
polskiej ludności cywilnej na 
ziemiach sowieckich, po myśli 
porozumienia, zawartego między 
Sikorskim a Majskim w Londy
nie. Dzięki tej pożyczce, stwier
dza „Izwiestia” rząd polski bę
dzie mógł sfinansować sprowa
dzenie polskiej ludności cywilnej 

'z odległych części Rosji oraz 
stworzenie kolonij dla polskiej 
Judności cywilnej w Rosji na 
czas trwania- wojny.

W wychodzącym w Nowym Yorku piśmie polskim “Nowy 
Świat,” ukazała się wiadomość, którą w fotograficznej odbitce po
dajemy powyżej. Zachowaliśmy również wcale pokaźne rozmiary 
oryginału, a to dla zwrócenia uwagi na znaczenie, jakie nowojor
skie pismo przywiązuje do swej enuncjacji.

Nie trzeba szczególnej bystrości, aby spostrzec że doniesienie 
to jest dziełem propagandy niemieckiej, źródło z którego czerpie 
“Nowy Świat” demaskuje nietylko, że tego rodzaju wiadomości 
żadna tajna radjostacja polska nie podała, źródło to demaskuje w 
dużo większym stopniu treść i motywy doniesienia: obce intere
sowi i duchowi Polski, a zgodne z interesem i duchem propagandy 
niemieckiej.

Pożyczka 100 mil. rb, dla Polaków w Rosji jest niekonstytu
cyjna—głosi notatka bo została zaciągnięta przy pominięciu kon
stytucyjnej procedury.

Otóż io taki sposób argumentować mogą tylko Niemcy. 
Bo tylko z ich procedurą niszczenia narodu Polskiego sprzeczne 
jest to wszystko, co ratuje życie oby wateli polskich. Sprzeczna jest 
więc i pożyczka, która niesie ratunek ogromnej rzeszy Polaków 
w Rosji.

Jest rzeczą niewiarogodną i karygodną, że rzecznikiem 
takiej procedury staje się pismo polskie, występując jako bez
krytyczne porte-voix propagandy niemieckiej.

Czy jest to dowodem braku bystrości ze strony “ Nowego 
Świata,” który nie potrafi rozeznać co jest polskie, a co nie
mieckie, co Polsce a co Niemcom służył Nie—jest to dowodem 
karygodnego zaślepienia. Dla “ Nowego Świata ” kryterjum 
doboru wiadomości nie jest bowiem to, czy służą one Polsce, czy 
Niemcom; głóionym kryterjum doboru jest to, czy luiadomość 
zwrócona jest przeciw rządowi R.P. w Londynie. Taka wiadomość, 
choćby najbardziej głupia i najbardziej szkodliwa, znajdzie 
gościnę i wieloszpaltowe tytuły na lamach “Nowego Świata.” .

Nie jest to pierwszy przykład, że dla “Nowego Świata” 
wszystkie drogi są dobre, które służą podważaniu autorytetu 
Rządu R.P. Dobra jest nawet droga niemiecka. Podany przez 
nas przykład demaskuje w sposób szczególnie jaskrawy taką 
icłaśnie drogę, stawiając tym samym we właściwym świetle cele, 
którym służy “Nowy Świat” i piętnując moralność tego pisma.

Na marginesie warto wspomnieć, że wokół “ Nowego świata ” 
grupują się czynniki dawnej sanacji. Otóż jest niebywałym 
paradoksem, że zastrzeżenia przeciw konstytucyjności i demokra
ty czności pomocy z jaką Rząd R.P. śpieszy setkom tysięcy Pola
ków w Rosji, podnoszą te same czynniki, które za czasów swych 
rządów bez żadnych skrupułów i bez oglądanie się na konstytucję 
szafowały groszem publicznym na swoje prywatne i elitarne cele.

Taki oto jest stosunek panów z “ Nowego Świata” do kon
stytucji, do demokracji i do Polski.

Z PNIANA
DZIEŃ

NIE MA TEGO ZŁEGO...
Oddajemy dziś głos znanemu - 

pisarzowi Arthurowi Bryant, auto
rowi wielu prac historycznych zna- ■ 
komitemu essayiście, który ze szcze
gólnym zamiłowaniem i z wyjątko
we m znastwem pisuje o Anglii i 
charakterze angielskim.

W niedzielnym Sunday Times 
znajdujemy jego artykuł, poświęeó- . 
ny chwili dzisiejszej, tak niebezpie- . 
cznej i tak groźnej, pod tytułem. 
The virtues of adversity, “ Cnoty 
przeciwności losu,” a właściwie, 
niema tego złego, coby na dobre . 
nie wyszło.

Bryant wypowiada myśli nie nowe, 
poglądy znane ludziom, którzy in
teresowali się dziejami Anglii i 
właściwościami społeczeństwa bry
tyjskiego. Wypowiedział je wyjąt
kowo dobitnie, z wielką silą przeko
nania.

—Marzec 1942—czytamy u Bry- 
anta — zwalił się na nas, jak zwierz 
dziki. Wkraczamy w huraganowy 
okres wojny. W przeszłości naszej 
nigdy nie zaznaliśmy zwycięstwa bez 
takiego okresu. Albowiem jesteśmy 
narodem, który wyrósł na burzach.

— Spójrzmy śmiało w oczy naj
gorszemu. Przejściowo strąciliśmy 
łączące ogniwo naszego Imperium 
Wschodniego: bogate ziemie malaj- 
skie i bazę morską w Singapore. 
Zabolała nas nie tylko utrata tych 
pozycji. Gorsze jest uczucie poni
żenia, kiedy widzimy, jak dzielni 
Holendrzy i Jawajczycy, którzy nam 
zawierzyli i spodziewali się naszej 
pomocy, pozostawieni zostali włas
nemu losowi z powodu naszej przejś
ciowej bezsiły. To boli. I dobrze 
nam że to boli. Albowiem potrze
bowaliśmy tej' lekcji.

_ — Na najbliższą przyszłość mu
simy zrozumieć, że będzie jeszcze go
rzej, zanim będzie lepiej. Znajdu
jemy się w miejscu, w którym byliś
my podczas bombardowania Londy
nu, podczas bitwy o W. Brytanię, na 
piaszczystych wydmach Dunkierki.

Nic nie hartuje tak brytyjskich 
nerwów i nic tak nie rozjaśnia Bry
tyjczykom w głowie, jak niebezpie
czeństwa. Jest to właściwie jedyny 
żywioł, w którym naprawdę myślimy 
jasno. Ktoś kiedyś powiedział o . 
Lordzie Baldwinie, ze właściwie do
brze się czuje w ostatniej linii oko
pów. Możnaby to samo powiedzieć o 
całej W. Brytanii. Raz po raz 
zdarzało się to w naszych dziejach.
Z powodu zaniedbań znajdowaliśmy 
się o krok od klęski, i w oślepiającej 
jasności tej godziny stawaliśmy się 
na nowo sobą. Najpiękniejsze chwile 
naszych dziejów narodowych poprze
dzone były długiem! bezsławnymi 
latami rzekomego upadku, i bezpoś
rednio, okresami groźnego niebez
pieczeństwa i porażek. W tych właś
nie godzinach grozy wznosiliśmy się, 
gromadziliśmy całą naszą moc i 
świat wprawialiśmy w podziw. Mu
simy i dzisiaj raz jeszcze tak postą
pić.

I jak bardzo często zdarza się w 
publicystyce angielskiej, p. Bryant 
sięga po przykłady do epepei wojen 
napoleońskich, kiedy Anglia kilka
krotnie znajdowała się już u skraju 
przepaści. I znowu za przykład na
rodowi stawia wielkiego bohatera 
Nelsona.

—Ten niezwykły człowiek, to 
uosobienie angielskiej wiary i siły 
wśród przeciwności losu, sławę zdo
był w okresie, kiedy krajowi nieu
stannie groziło niebezpieczeństwo. 
Nawet w chwili jego największego i 
ostatecznego zwycięstwa Europa by
ła w niewoli, a W. Brytania w śmier
telnym niebezpieczeństwie. Kiedy 
jednak zawierucha walki rozwiała 
się, a długa wojna skończyła się, je
go osiągnięcia pozostały. Jego imię, 
z którym łączono zawsze pojęcie nie
bezpieczeństwa i przeciwności losu, 
jest dla nas symbolem zwycięstwa

—A więc, kiedy zabieramy się 
dziś do roboty, przypomnijmy sobie 
jak ciężka praca i twarde postano
wienie zawsze pobudzały nas do 
zwycięstwa.

I Bryant przypomina w końcu sło
wa wielkiego Pitt'a, poprzednika 
Churchilla: “Cnoty nasze przetrwały 
przeciwności i stawiły im opór: nie 
ustąpiły przed przeciwnościami, lecz 
je pokonały.”

A zapytany przez pewnego bis
kupa, jak ująć kazanie na nabożeń
stwie dziękczynnem po jednej ze - 
zwycięskich bitew Nelsona, Pitt pod
sunął . myśl: “ Bóg, który rządzi
światem zapomocą swojej Opatrz
nością, nigdy nie zbawi ludzi lub na
rodów bez ich własnych poświęceń.”

ix.

Restauracja
CHEZ AUGUSTE

Kuchnia francuska 
Kierownictwo francuskie

38, Old Compton St., London, W.l. 
Tel.: GERrard 2655.

W każdą niedzielę otwarte.

Czytaj więcej: „Tajna operacja spadochroniarzy Sosabowskiego, której nie było”: www.JaroslawRybak.pl



4 DZIENNIK POLSKI 9 marca, 1942

6SB
Świetna mowa

Do świeżo promowanych oficerów 
generał zwrócił się z następującym 
przemówieniem:

“ Gentlemenil Waszym zadaniem 
jest zabijać Niemcowi ”

I koniec. Takiej mowy się nie 
zapomina. .

Nie wolno przeklinać
Porucznik od spadochroniarzy 

rozmawiał przyjacielsko z żołnie
rzem; obaj klęli ile wlezie. Słucha
jący tego z ■ niesmakiem policjant 
zUbrócił im uwagę, że to dz\eń pow
szedni i że język angielski jest dość 
bogaty by znaleźć inne, mniej wul
garne określenia. Nic to nie pomo
gło i przekleństwa dalej sypały się 
jak groch.

Rezultat: sąd zaaplikował poru
cznikowi 3 funty kary, a żołnierzowi 
1 funt. Za “ niecenzuralne wyraże
nia.”

Dobrze, że policjanci angielscy me 
rozumieją po polsku. Iluż z nas nie 
starczyłoby żołdu.

Sielanka
W parkach londyńskich pracują 

jeńcy włoscy. Nie przemęczając się, 
powoli, zasypują schrony.

Tłumy dzieci otaczają Włochów. 
Uczynni chłopcy udzielają jeńcom 
lekcji angielskiego, pojętniejszym 
dają papierosy ty nagrodę, a tęp- 
szym na pociechę.

Jedyne zmartwienie, że mimo usil
nych prób. Włosi nie chcą śpiewać.

Pisklęta i żóitki
Ponieważ wielu Anglików wyra

ziło powątpiewanie czy istotnie Ja
pończycy. spece od rozróżniania 
jńci piskląt, są niezastąpieni, przed
stawiono całą sprawę dokładnie.

Japoniec pracuje 10 godzin dzien
nie. W ciągu godziny bada 1.000 
piskląt i nie uszkadza żadnego. My
li się raz na 400.

Natomiast najlepsi “ rozróżnia
cie ” Anglicy badają w godzinę tyl
ko 500 sztuk. Uśmiercają przy 
okazji kilkanaście piskląt, popełnia
ją jedną omyłkę na 10 orzeczeń. W 
sumie Anglik powoduje dziennie 
strat na 75 funtowi

Japońcy zarabiają tygodniowo 73 
funty. Sekret ich leży w nadzwy
czajnej wrażliwości palców. Godzi
nami masują je specjalnym kremem, 
nigdy nie dorzucają do kominka, ka- 
zvalka węgla, nie podniosą kresła, 
nie założywszy uprzednio ręka
wiczki.

Ukończywszy swą pracę w wylę
garni, Japończycy wracają prędko 
do domu. Nic nie czytają, nie słu
chają radia, nie grają nawet w mak- 
jonga.

Myślą pilnie o swoich kurczę
tach.

Pocieszające wiadomości
Japończyk żyje przeciętnie 47 lat, 

Niemiec 59, Anglik 60!
Codziennie na jedną minutę 

ustaje wszelki ruch na targu zbożo
wym w Chicago. W czasie tej 
minutowej przerwy kupcy modlą się 
o zwycięstwo.

Procedura rozwodowa w Anglii 
została przyspieszona. W 6 miesię
cy po rozpoczęciu sprawy zapada już 
wyrok!

Dla zaoszczędzenia materiału ko
biety będą nosić możliwie jaknaj- 
krótsze suknie.

K.Z.

Bitwa o Indie Wschodnie

PONIEDZIAŁEK, 9 marca, 1942.
Godz.: 0.45, 4.50, 5.50, 6.50.—

Dziennik Radiowy B.B.C.
10.30.—-Kwadrans Radia Polskiego. 

-^-Doniesienia porannej prasy an
gielskiej. — Komentarz polityczny. 
—Z życia Polaków w W. Brytanii. 
— Przegląd prasy polskiej i angiel
skiej. '— Slogan. Pogadanka inf: Do 
Krakowa. Pamiętamy i dosięgniemy 
(nazwiska zbrodniarzy niemieckich). 
Kronika krajów okupowanych. Kro
nika Polska. Warszawianka.

16.00—Dziennik Radiowy B.B.C, 
21.30—Dziennik Radiowy BB.C. — 

Obrazki wojskowe

WTOREK, 10 marca. 1942.
Godz.: 0.45, 4.50, 5.5Ó, 6.50.—

Dziennik Radiowy B.B.C.
10.30.—Kwadrans Radia Polskiego. 

—^Doniesienia porannej prasy an
gielskiej. — Komentarz polityczny. 
•—Z życia Polaków w W. Brytanii. 
Slogan. Pogadanka: Anglik do Pol
ski. Pamiętamy i dosięgniemy (naz
wiska zbrodniarzy niemieckich). 
Kronika Polska. Z dymem pożarów.

16.00—Dziennik Radiowy B.B.C. 
Pogadanka.

21.30—Dziennik Radiowy BB.C. — 
Przedstawiciele pułków.

Dokończenie ze str. 1-ej.
kołach politycznych wiele mówi się o 
rokowaniach, jakie odbywają się 
między Londynem, Waszyngtonem i 
Moskwa; z temi rokowaniami wiążą 
wyjazd do Ameryki amb. Winanta.

Posłuchajmy, co o tych rokowa
niach pisze zazwyczaj dobrze poin
formowany dyplomatyczny kores
pondent Sunday Times:

—Kontakty, mające na celu udo
skonalenie angielsko - rosyjskiego 
porozumienia, nawiązane podczas 
wizyty w Moskwie p. Edena, trwają 
w dalszym ciągu i prędzej czy póź
niej osiągnięte będą praktyczne wy
niki. W niektórych kołach zaleca 
się zawarcie traktatu politycznego, 
do którego przyłączyłyby się Stany 
Zjednoczone. Ambasador Winant w 
Waszyngtonie zasiągnie opinii Pre
zydenta Roosevelta w tej sprawie. 
Rozkaz dzienny Stalina w dniu 24 
rocznicy utworzenia czerwonej armii 
ciągle jeszcze pobudza do dyskusji 
na temat rosyjskich celów wojny. 
Urzędowe koła w Londynie nie są 
zdania, że mowa ta świadczy, iż 
Rosjanie nie mają zamiaru posunię
cia się poza własne granice.

Panuje opinia w kołach miarodaj
nych, że ten rozkaz dzienny zgodny 
jest z poprzednimi wypowiedziami 
Stalina o Niemcach. Sunday Times 
podkreśla; że przedstawiciele sowiec
kiego rządu p. Stalin, Mołotow, Maj- 
ski, stale podkreślali, że zadaniem 
wojsk sowieckich jest zniszczenie 
rządów hitlerowskich.

Sir Stafford Cripps, zdaniem 
pisma, podczas dyskusji w łonie ga
binetu zapewne wysuwa swój punkt

widzenia, że zamiarem Stalina jest 
zupełne zniszczenie sił zbrojnych 
Niemiec, nie zaś rozciągnięcie 
władzy rosyjskiej poza wyraźne, 
obronne, strategiczne granice. Po 
stronie rosyjskiej życzonoby sobie, 
aby W. Brytania, z poparciem Sta
nów Zjednoczonych, zapewniła, iż 
gotowa jest współpracować w pełni 
nietylko podczas wojny, ale i po woj
nie, w okresie odbudowy.

Jeżeli chodzi o od budowę polity
czną być może, będą potrzebne nowe 
oświadczenia o intencjach brytyj
skich. W zakresie odbudowy gospo
darczej i technicznej miarą zainte
resowania brytyjskiego jest udział 
rządów w biurze międzysojuszni
czym Sir Frederica Leith-Ross, które 
właśnie przeniesiono do urzędu min. 
Baltona.

P. Eden ponadto stwierdził wyraź
nie w Izbie Gmin, że jego zdaniem 
stanowisko rządu brytyjskiego wo
bec Niemiec nie jest sprzeczne z 
oświadczeniem Stalina.

Jak się dowiadujemy, te informa
cje Sunday Times, odpowiadają 
istotnemu stanowi rzeczy.

W kilku słowach

Węgrzy przepowiadają kierunek 
inwazji osi

* Szef amerykańskiej produkcji wo
jennej p. Donald Nelson oświadczył, 
że nietylko plan Prezydenta Roose
velta jest wykonywany, ale, że bę
dzie on zdystansowany w praktyce, 
szczególnie w zakresie budowy no
wych statków.

Odczyt
Min. Stańczyka

Staraniem Komitetu Zagranicz
nego P.P.S. w Londynie odbędzie się 
w czwartek 12 bm., o godzinie 6 wie
czorem w Ognisku Polskim, 55, 
Princes Gate, S.W.7.

Odczyt Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej J. Stańczyka na temat:

Ameryka i jej stosunek do wojny 
i zagadnień Europy.

Nowe Metropolis
Dopiero teraz zostało ujawnione, 

że na terenie W. Brytanji zbudowane 
zostały w ostatnim czasie liczne 
fabryki podziemne najzupełniej 
chronione nie tylko przed oczyma 
niemieckich lotników ale i przed ich 
bombami. Jak ostatnio doniosły ko-

Spadochroniarze w walce
Dokończenie ze str. 3-ej.

gorzej, bo nawet nie można wątpić, 
aby po takim hałasie nie byli gotowi 
do jakiejś niespodzianki. • Już sły
chać pierwsze strzały i widać poro-

gają dość szybko. Tylko gdzienieg
dzie słychac pojedyncze strzały. . . . 
Straty jednakże były, zwłaszcza w 
tych miejscach, gdzie doszło do wal
ki na pięści i noże. . . .

Drogo powrotna otwarta. Spec-

j&k już donosiliśmy, delegacja Pierwszej Brygady Spadochronowej 
wręczyła ostatnio gen. Sikorskiemu odznakę Brygady. Podane zdjęcie 

przedstawia scenę z tej uroczystości.

zumie wawcze błyski sygnalizacji. 
Ogień wzrasta na sile, staje się 
strasznie rwany . . . Teraz znów 
detonacje . . . Hurra—to nasi z 
morza atakują Niemców.

Naprzód spadochroniarze!
Nasza grupa dochodzi do walki 

prawie że równocześnie ,z desantem 
od morza. Niemcy, wzięci we dwa 
ognie, mimo zaciekłego oporu, ule-

Niechaj ten środek pomoże Twoim

NERWOM

SHADPHOS
TONIC TABLETS

Wypróbowa - 
ny ten środek 
pomaga tam, 
gdzie inne 
zawiodły. ,

Bóle głowy, de
presja, słabości, 
zdenerwowania , 
zmęczenia, neu
rastenia, zała
mania nerwowe, 
brak koncentra
cji, bezsenność i 

t.p. są stanami psychicznymi nie chorobami. 
“Shadphos” Brand Tonie tabletki zawierają 
8 skoncentrowanych środków, które żywią i 
wzmacniają system nerwowy. Już w go
dzinę po zażyciu będziesz się czul lepiej a 
za dwa dni nowym człowiekiem’. Zupełnie 
nieszkodliwe. Dawka 1 do 2 tabletek 
dziennie po jedzeniu. Ceny: 1/1), 1/11), 
3/8 i 6/9 albo pocztą wprost od Khadforth’a 
albo w najbliższej aptece. Wysyłka na 
prowincję 3d extra

PRÓBKA DARMOWA (tylko pocztą)-
Przez krótki tylko okres będziemy czytel- i 
nikom tego pisma, którzy nie próbowali | 
jeszcze naszego środka wysyłać DWIE i 
paczki po 1/1) za cenę jednej. Jeżeli po l 
spróbowaniu jednej paczki nie będziecie I 
zadowoleni, prosimy zwrócić nam drugą I 
nieotwartą jeszcze, a zwrócimy pie- I 
niądze w całości. Przyślij nam dzisiaj I 
1/1) wraz z tym kuponem i 3d extra i 
na przesyłkę, żądając: " Shadphos " ■
Tonic Tablets, No. 470.

SHADFORTH PRESCRIPTION SERVICE, LTD. J
•_________________________ I

jalne oddziały niszczą urządzenia i 
tą część sprzętu wroga, którego wraz 
z nami załadować nie można. Mimo 
wielkiego pośpiechu i możliwości 
stoczenia walki ze zdążającymi na 
odsiecz oddziałami wroga—wszyst
ko idzie nam sprawnie. Motorówki 
jak wicher mkną po tafli morza, a 
ubezpieczenie nie zdradzą ani 
krzty niepokoju.

Wraz z nami, do W. Brytanji, wy
jeżdżają jeńcy.

Na pojedyńcze strzały, ukrytych 
w terenie Niemców prawie że zupeł
nie nie zwracamy uwagi. Larum na 
całym wybrzeżu. Huczą wystrzały 
armatnie i rwą się rakiety, na hory
zoncie migocą błyski reflektorów. . . . 
Niemcy z naszego powodu gotowi 
całą Francję postawić na nogi.

Powracamy wśród śpiewów upoje
ni triumfem odniesionym w tym 
pierwszym nocnym, szaleńczym wy
padzie, dokonanym zwycięsko na 
tereny wroga. Pieśń naszą niesie 
echo ku brzegom Kontynentu, który 
już dawno nie słyszał zwycięskiego 
śpiewu oddziałów Sprzymierzonych.

Na krańcach horyzontu—różowi 
się niebo. W tej stronie, gdzie jest 
—Polska.

Może poprzez mórz obszary, rze
ki, góry, doliny—i ona także usły
szy : pieśń—spadochroniarzy.

W ład, Leny.

*(w/g opow. sierż. N. z pominię
ciem szczegółów mogących stanowić 
tajemnicę wojskową).

munikaty oficjalne, wkrótce zostaną 
puszczone w ruch wielkie zakłady 
całkowicie podziemne. Rob'ota tej 
największej z dotychczasowych, po
dziemnych fabryk trwała prawie 
dwa lata, przyczym przy jej budo
wie zatrudnionych było 8.500 robot
ników. O rozmiarze zakładów świad
czy fakt, że zajmują one kilkana
ście mil kwadratowych, przyczym 
kilkanaście mil zajmują korytarze 
podziemne.

Fabryka ta zacznie pracować od 
sierpnia bieżącego roku i produko
wać będzie samoloty. W fabryce 
pracować będzie kilka tysięcy męż- 
czyn i kobiet. Dla pracowników 
zbudowano liczne hotele i kantyny w 
których jednocześnie będzie mogło 
być podanych 500 posiłków. Do 
budowy podziemnego olbrzyma 
zużyto 1,000,000 ton szutru. Fabrykę 
zbudowano na terenie starej ko
palni.

Z początku obawiano się, że nie 
można będzie dobrze rozwiązać spra
wy wentylacji. Były to jednak obawy 
płonne i dzisiaj, kiedy się zwiedza 
podziemne hale i galerje zapomina 
się, że jest się pod ziemią. W fabryce 
od sierpnia praca trwać będzie 20 
godzin na dobę.

Dla zaoszczędzenia czasu, niek
tóre korytarze podziemne pozosta
wiono w tym samym stanie, w jakim 
były za dawniejszych czasów. Przy
pominają one kopalnię węgla, ale 
teraz służą jako składy materjałowe.

REJESTRACJA B. PRACOWNI
KÓW “ POLSKIEGO RADIA ”

Dział Radjowy Ministerstwa In
formacji i Dokumentacji zwraca się 
do wszystkich byłych pracowników 
“ Polskiego Radia,” znajdujących się 
na terenie Wielkiej Brytanji, bez 
względu na to w jakim okresie i 
przez jak długi czas pracowali w 
instytucji, by nadesłali pod adresem 
“Działu Radiowego,” Ministerstwa 
Informacji i Dokumentacji (Stratton 
House, Stratton Street, London, 
W.l) deklarację rejestracyjną z 
następującymi danymi:

1. Imię i nazwisko.
2. Rok i miejsce urodzenia.
3. Obecny przydział wojskowy ow. 

zatrudnienie cywilne.
4. Czas pracy w “Polskiem Radio.”
5. Rodzaj pracy.
6. Miejsce pracy.
7. Krótki przebieg służby z 

uwzględnieniem okresu od 20 sierp
nia 1939 r.

8. Specjalne wykształcenie i uzdol
nienia w zakresie radjowym.

Deklarację należy przysłać napi
saną •— o ile możności — na maszy
nie po jednej stronie kartki.

KRAWCOWE i KRAWCY
znający się na szyciu mundurów 

poszukiwani.

Najwyższe wynagrodzenie, Zaję
cie stałe. 5-dniowy tydzień pracy.

Zgłoszenia do:

LOUIS MICHAELIS
91/93, SHERPERTON ROAD, 

ISLINGTON, N.l

CZECH RESTAURANT
CZESKA RESTAURACJA

Portsea Hall, 61-63, Edgware Road, w pobliżu Marble Arch, 
Tel. PAD 3710

Autobusy: 6, 7, 8, 15, 16, 36, 60. Obiady. Kolacje 
Najlepsza jakość za najniższą cenę.

* Amerykański senator Robert 
Reynolds, przewodniczący komisji 
spraw wojskowych, wzywa do użycia 
wysp Aleuckich, pobliżu Alaski, jako 
bazy do wielkiej ofensywy na 
Japonję. Plan ten popiera też prze
wodniczący komisji finansowej 
Senatu. Ich zdaniem wystarczyłoby 
1.000-1.500 samolotów, by zadać 
Japonji bardzo poważne ciosy.
* Marsz. Petain w orędziu, odczy
tanym na pogrzebie ofiar bombardo
wania zakładów Renault nazwał na
lot “ kryminalną napaścią byłego 
aljanta na niewinną ludność cywil
ną.” Amb. De Brinon oświadczył, 
że ilość ofiar wynosi 340 zabitych 
i około 600 rannych.
* Węgierski dziennik Pester Lloyd 
twierdzi, że główną operacją wojen
ną na wiosnę będzie kombinowane 
uderzenie Rommla na Suez oraz in
nych sił Osi w kierunku Iraku i 
Iranu. Prasa szwedzka," cytu
jąc to zdanie podkreśla, że jeżeli 
Niemcy lansują takie wiadomości, to 
widocznie ich plany wyglądają 
inaczej.
* Szwajcarski dziennik Neue Zür
cher Zeitung donosi, że Rosjanie 
mają na froncie wschodnim tysiące 
samochodów pancernych, osadzo
nych na płozach, które rozwijać mo
gą szybkość do stu kilometrów, 
uzbrojone są w kilka karabinów ma
szynowych i lekkie moździeże. Za
łoga ich wynosi sześciu ludzi. Za
puszczają się one nieraz na cztery
sta km. poza linje niemieckie, 
zadając Niemcom wielkie straty.
* Kończy się pierwszy rok, w którym 
w Anglji obowiązuje system rac jo
nowania odzieży. Z oficjalnych da
nych wynika, że wartość zakupów 
wynosiła średnio 3 szylingi na ku
pon, a zatem około £10 na osobę 
rocznie.
* Od połowy marca dostawy mleka 
będą zwiększone o 25%.

DUNDEE

Dzisiaj
KING’S, Dundee, 

program bez przerwy od
1.30 p.m. Tyrone Power—Betty Grabie 
—John Sutton w ‘‘A YANK IN THE 
R A F. " (U) 0 godz. 1.33, 3.56, 6.17, 

8.40.

PRINCESS, Hawkhill, Dundee. 
Program bez przerwy od 6 p.m. 

*“ FATHER TAKES A WIFE " (A) i 
rysunkowy film Dineya.

THE PALAIS/
31, SOUTH TAY STREET, DUNDEE. 
Najlepszy Dance Hall w Dundee. Począ
tek co wieczór o 7.30 p.m., we środy i 

soboty także o 3 popoł.

GDZIE MIESZKAĆ W
LONDYNIE

CLIFTON HOTEL
473, WELBECK STREET, W.1 

Telefon: WELbeck 6881.
Pokój qe śniadaniem i kąpielą 7/6 & 
10/6 dziennie. Tygodniowy pobyt na 
ulgowych warunkach. Obiady codziennie 

3 sh. od osoby
Punkt zborny dla Polaków z prowincji.

GDZIE JADAĆ W LONDYNIE
KAHN’S — Polska restauracja, 

także kuchnia rytualna. Bufet z 
przekąskami. Sklep kolonialny przy 
restauracji, 5-6 Sherwood Street. 
Piccadilly Circus, naprzeciw Regent 
Palace Hotel. Wyłącznie polskie 
potrawy, usługa mówiąca po polsku. 
Otwarty codziennie do północy.

RESTAURACJA ROSYJSKA 
“TROJKA»’

Wyborne potrawy rosyjskie i 
polskie

Obiady i ä la carte po cenach 
umiarkowanych.

Kuchnia domowa, Specjalności: 
barszcz, gołąbki, pierożki, i Łd. 
3, Denman St., Piccadilly Circus.

PRINCES
RESTAURANT

190, PICCADILLY
(150 kroków od Piccadilly Circus) 

Kuchnia zupełnie odmienna. 
(Centralno-Kontynentalna kuchnia)

Obiady 5/-. Kolacje 8/6
ä l_ carte.

Muzyka cygańska i Muzyka do tańca. 
Orkiestra Val Romaldo.

BAR AMERYKAŃSKI

WARUNKI PRENUMERATY: Miesięcznie z przesyłką pocztową—sh.4 4d. Kwartalnie z przesyłką pocztową—sh.13. Należność, prosimy wpłacać przekazem pocztowym 
.(Postal Order) pod adresem Administracji.

CENY OGŁOSZEŃ: 1 cal przez 1 łam—sh.15 Od. bez względu na stronę, drobne ogłoszenia—sh.6 Od. za 1 cal. Ogłoszenia o poszukiwaniu pracy i osób 50% taniej.
ADRES ADMINISTRACJI (Business Offices) 63, Lincoln’s Inn Fields, W.C.2. Tel. CHAncery 5505-6.

Printed for tbe " Dziennik Potoki' by St. Clements Press (1940) Ltd., Portugal St. London, W.C. 2.

Czytaj więcej: „Tajna operacja spadochroniarzy Sosabowskiego, której nie było”: www.JaroslawRybak.pl




