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WIADOMOŚCI
POLSKIE
Niezależny tygodnik informacyjny.

NIEUZASADNIONE OBAWY.
Pniaków w Szwecji otrzymało zawiadomienie Państwowej korni sj u.
dla cud=oriemcówS« P^etiużko Im
pobytową na krótki okres czasu w
oczekiwaniu ich wyjazdu do kraju .Przedłużenie prawa pobytu może nastąp
po wniesieniu w tej sprawie pisemnego podania,uzasadnionego okoliczi -c
mi.które władze szwedzkie uznają za wystarczające.
-i
ec’
Zawiadomienie to zredagowano w trzech dętkach: szwedzkim niemiec
kim i polskim.Tekst polski zredagowano,niestety,w bardzo złej i nie

wladomienia 1 jej ogólnikowe sformułowanie,jak i nie zawsze spoKojne
tarZe‘d%steS°dalecy kku^w^a*takiej.czy innej interpretacji zamia
rów szwedzkich7władz.Pamiętamy dobrze,ze jesteśmy gośćmi tego raj
nflFł ur naicieźszYch chwilach. Jest również dla nas zupełnie zrozunu.a
?e ?eąSzwecia Sie życzy sobie obecności wielkiej grupy Polaków na swym te
rytorium!„ o^le Sekogą lub . nie zechcą uzasadnić potrzeby swego pozo

stania Podanlem,ważnych powodów.zaproszenie szwedzkleg0 rządu i
przy pomocy szwedzkich instytucyj humanitarnych - dlawypoczynkupo ni.
foch obozach koncentracyjnych.Nasz pobyt tutaj - w tym o h a r a k t e
r z e
e: o ś c i był pomyślany, jako pobyt czasowy na półroczny okres.
Czas tenSprzeminął i o tym przypominają nam listy ^wedzkich•
Nie przybyliśmy tutajta przynajmniej większość z nas,w cnarak e
nolitycznych uchodźców,szukających prawa azylu.
,
^e.
py Ci z nas.którzy uważają się za politycznych uchodźców i aądzą.ze
nie mogą wracać’do kraju - Se mają podstaw do uskarżania się na władzy
że niestosuje się do nich prawa azylu,jeżeli nigdy jasno nie żądali z
stosowania do nich tego prawa i nie uzasadnili,dlaczego to prawo powin o
byÓ d° M?n^eżyWSać bynajmniej za samo przez się zrozumiałe dla Szwedów.że jesteśmy politycznymi uchodźcami.Nie wszyscy zresztą są nim . <
wśrJd nas niewielka grupa zwolenników nowego reżimu,którzy zat ^^ją ■> *

R~ną nledw1!ych°w^unkach wszelkie niepokoje wydają się nam “^asadnione.
Nie zdarzył się dotychczas fakt wydania przez Szwecję ani jednego Polaka,
który zdeklarował się, jako uchodźca polityczny 1 potrafił to uzasadni
rządzenie władz szwedzkich wymaga poprostu najęcia Jasnego stwiowiska ze
etronv tvnh którzy uważają się za politycznych uchodzców.Wypowiedzenle to
musi nastąpić z własnej ..lnicjltywyPi będziekndywidualne, a więc wykluczy

^Zapowiedziano0 zbadanie uchodźców z Polski.1 Niemiec,przybyłych na
terytorium Szwecji po kapitulacji Rzeszy,dla stwierdzenia,czy nie ^ajdują
się między nimi członkowie niemieckich sił zbrojnych,Do nich pa
y
prawdopodobnie stosowane nie będzie,
- ,
zaNle należy jednak łączyc tych dwóch różnych co do celu 1 treści za
rządzeń.Sprawa niemieckich wojskowych jest ^upełnleodrębnymzagadnieMem,
Jelli chodzi o ogół,byłoby dziwnym,gdyby władze szwedzkie same na
mawiały do pozostania,a tymbardziej nie należy oczekiwać,aby z własnej ini
cjatywy.miały to pozostanie ułatwiać,W obecnym jednak stadium nie a p
*
do obaw.Wszystko wskazuje na to,że możemy nadal zachować zaufan
dów i ich poszanowania Praw Człowieka.
,
Problem uchodźców stał się - po decyzjach ONZ
dowym 1 rozstrzygnięty będzie w płaszczyźnie
ney
ślące Polaków w Szwecji, ale setki tysięcy w swiecie całym
czekają n spełnienie swej najgorętszej.upartej tęsknoty: p o wr o t u
do
poi
0 k i
W o 1 n e j. Do chwili, kiedy to nastąpi - ludzie ci,którzy.-życie
poświęcili walce o wolność, znajdują się pod opieką narodow wolnych.
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Oświadczenie min.Bevina.
o-n=ni.lC?ZaAii®4-dSatLp^'d?ine?ta^ned w brytyjskiej Izbie Gmin na temat zaRkilb q?ia7hnH^yR’Okr?S1iłJmłn,^evin stanowisko rządu brytyjskiego do Pol
n-i=~b
Zbrojnych na Zachodzie.Wspomniał on na wstępie o długich rokowanach z rządem polskim.w których domagał się deklaracji o sposobie trakto*fu^a ?II.a?łCyI żołnierzy,! stwierdził,ze otrzymał wreszcie taką deklar>?PJLIn= -WiąZaŹ ?i? ogłosić ją przez radio.Deklaracja zawiera zapewnie
nie powracającym Polakom,członkom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.peł
nego równouprawnienia ze wszystkimi innymi obywatelami.W dalszym ciągli swego przemówienia powiedział min.Bevini
x
1,et. ai=i^=a^LOŚWiaao?:y°»że je,st Poglądem rządu J.K.M. - i pogląd ten
I°ft'„dda4.nas bardzo drogi, bez względu na to, czy ktoś w Izbie zgadza się z
R^IZy !®Lnaex~->„Ze-Je^e11 cl. ludzie walczyli razem z nami,lub wogóle staxPj
naszynl boku, jest przeciwne naszemu głębokiemu przekonaniu, aby opuś!ni=kf^WM?=rZ6blexK,‘ Poczyniliśmy pewne przyrzeczenia wobec żołnierzy
polskich.Kusimy spróbować rozwiązania problemu i zwracam się do Izby z pro
śbą, aby mi w tym pomogła.Chcę jedynie pomóc tym prostym ludziom.Nie sa oni
n!c^d?lgnaew:eh-/^ef?em;W^kSZ0ŚĆ Z nlch to ludzie^rości, a ^elu 1 n?oh
HoIhmE
E dx dKli?li cPrz°na,z terytorium.które należy obecnie do
b,^3^ń=i= Przed sobą bardzo skomplikowane zagadnienie.Czy ludzie ci mają
nii Cur7^n7-Pr.A^Ta'°te+ d° p°lski?c.zy.tez należy posłać ich na wschód od 11Należv ™>=^?2b=™U te§° xie rozwd^ze 8i? tylko przez napisanie artykułu.
kwlECiRER spra®§ każdego z nich indywidualnie.Nie sprzeciwiam się 11,„Rd!E= be3 sPrąwy-Zagadnienie to trzeba zlikwidować,ale jedynie na poUtawfjknS W19dliW0Bci 1 duszności.Nie mogę rzucić tych’ludzi n^pożarcie

"Ca zapytanle jednego z posłów,kto są te wilki, min.Bevln odoowiex laR Gdybym rzucił ich na pastwę bezrobocia,gdybym dał im troche'nlenieniec^I?^vPaot°atU zw?lndł dch d powiedział r^robiliście waszą pracę. KoiNls£y dotąd w moim życiu nie opuściłem prześladowanego i nie zrobię
podstawietrnnl?>^óH14Da'5c^e ™j-.SPraw? tę załatwić na zdrowśj i racjonalnlj
- srnroei-^^Li0^016 z/ycv z°ł?ierzy,większość których - tysiące z nich
ą P °PrIL SnSZ”ł'" bezwolnego narzędzia propagandy politycznej.”
? jednak panów posłów, aby uwzględnili fakt, że ani jeden z was
r
61?jy w °zaalełgdy walczyli oni u naszego bolcu, od
rzedz?ó a!m!kR?„ ł Ch:Nle4dam sl§.zaPędzic w położenie,gdzie musiałbym zal7.hr. a° d?m°bilizację i zmiany w niewłaściwych warunkach.Szczerze proszę
cui!ce??»k
®tosu»ku do tych żołnierzy,którzy są Polakami klasy Jralitycraych;”
,3ak panowle Polowie są lojalni wobec swoich poglądów poWĄgSZĄWĄ_NIE_yZNĄJĘ_SIŁ_ZBROJNYCH NA ZACHODZIE.

spraw zaSm^Lb ąd Iedl?°fcl Narodowej powiadomił brytyjskiego ministra
teeo PolQ4?y K oficjalnej nocie,ze przestaje uznawać z dniem 14 lunla oraz
na. Zachodzie 1 żąda w związku z tym ich rozwiązaPolśkim w kraju!
uzywanla Przez nie Bodła i nazwy,stosowanej w Wojsku
nych naHZ^hna!f!ZfW-!^e Przastało nadawać audycje dla Polskich Sił Zbpojtrlych
dnle “a““le ’"»=»

w ten finnQÓ'hW??^?łiSię Wojska,które walczyło za wolność kraju i umożliwiło
przesad ! wrbna^ne utrzymanie ciągłości państwowej,które - bez żadnej
lifikui? tn Wna=>ił°ip0jZ17 ś?4»b,a Pstriotyzmem i bohaterstwem. Nie dyskwaz szŁ ?JSw kłó^tt^^a^^ rząd,względnie jest jeszcze jednym
IaTrow?Ktorymi ten rząd ciągle odcina się od polskości.
która
lu?zi w imię... demokracji.Szczególna demokracja,
tora wyklucza ze swej społeczności ludzi o odmiennym sposobie myślenia.
wykreślić z historii walk we Francji.Norwegii.
Afryce,Włoszech,Belgii,noiandll
4 ^55^2.Belgii,Holandii 1i Niemczech,N
Niomczech.Nie można jednak wyprzeć się
Historii,która rozpoczęła się wtedy,gdy wielu z członk ów obecnego rządu było zwolennikami ustroju,sprzymierzonego
rzy^^^wał^^obn^^9^^,6?^1166? = naW okupantem, a wielu z żołnlenyIIwładców Polski!^0*1 roay‘,ak:1-ch Pod strażą ideowych współwyznawców obec-

bylibyśm^nad?!
zaP0“uiaó 0 tych niezaprzeczalnych faktach i
yiioyśmy nadal do tego gotowi,gdyby to tylko mogło przynieść porożuJ" e". 2am^ast porozumienia mamy jednak okupację.
wolność.16 a6St t0 byna3nmlej przypadek,że wyrzeka się ona bojowników o
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Burza przeciw Mikołajczykowie
Jak donosi korespondent Reutera z Warszawy,sytuacja polityczna w Pols
ce zaostrzyła się w ostatnich dniach w sposób niepokojący.
Rokowania o wspólny blok wyborczy między PSL i innymi partiami zosta
ły zerwane. Na wiecach w całym kraju przedstawiciele PPS,PPR i SL .•
atakują bezwzględnie Mikołajczyka.jako zdrajcę sprawy rewolucji i postępu.
Jednocześnie rząd wydał zarządzenie o wzmocnieniu rezerw policyjnych w kraju.
Pierwszym sygnałem tej otwartej wojny z Mikołajczykiem było wspólne oświad
czenie przedstawicieli PPR i PPS,podane w poniedziałek przez radio warszaw
skie,W deklaracje tej stwierdzono,że kontrpropozycja PSL uniemożliwia pój
ście do wyborów we wspólnym bloku i zastrzeżono możność odpowiedzi na piś
mie,
Z,niedokładnych doniesień prasowych wynika,że Mikołajczyk nie odmówił
w zasadzie propozycji wspólnego bloku,lecz ze żądał dla swej partii 40% wszy
stkich mandatów,Komuniści uważają to żądanie za równoznaczne z zerwaniem ro
kowań i oskarżają Mikołajczyka o współpracę z reakcją,
“Sunday Times” ogłaszaartykuł o Polsce.w którym ocenia z gruntu pe
symistycznie możliwość ułożenia się stosunków.Zdaniem korespondenta,Polska
poddana została najostrzejszemu systemowi policyjnemu,a nie można oczekiwać,
by miał on ulec zmianie wskutek wyborów.jakkolwiek olbrzymia większość spo
łeczeństwa jest przeciw reżimowi,W praktyce istnieje tylko jedno stronnictwo
rokujące nadzieję zmlan.t.zn. PSL.* znajduje się ono jednak pod naciskiem i
tenorem psychicznym i fizycznym komunistów.Gdyby jednak PSL zdołało się op
rzeć próbom stworzenia jednolitego oloku wyborczego.należy oczekiwać, zdaniem
pisma, krwawego., zamachu
komunistycznego 1
rosyjskiej interwencji,
W związku z tym warto przytoczyć również inne pogłoski z prasy zagra
nicznej, według których ewentualne przystąpienie Mikołajczyka do bloku wybor
czego, nawet gdyby udało mu się uzyskać 40% mandatów, może doprowadzić do roz
łamu w łonie samego PSL.

BEZBRONNA_POLSKAŁ
Podaliśmy w swoim czasie dosyć niezrozumiałą wiadomość o ustąpieniu
z Wojska Polskiego rosyjskich oficerów,Wiadomość ta znajduje obecnie ciekawe
oświetlenie w artykule “Dziennika Polskiego 1 Dziennika Sołnierza” z dn.22
b.m.' Okazuje się,ze wielu z tych oficerów zmieniło poprostu przydziały służ
bowe 1 zostało przeniesionych do władz bezpieczeństwa publicznego,gdzie będą
niewątpliwie bardziej przydatni reżimowi.
Znaczna jednak część została rzeczywiście zwolniona,a stało się to
w związku ze zmniejszeniem stanu liczebnego Wojska Polskiego,Miało ono liczyć
w myśl planu przedłożonego Krajowej Radzie Narodowej 20 dywlzyj na stopie po
kojowej, Rosjanie zastrzegli sobie jedynie odebranie temu wojsku nowoczesne
go sprzętu,czym należy tłomaczyć fakt,ze do Polski zaczął napływać w dużych
ilościach reklamowany przez prasę materiał wojskowy z Rosji,datujący się ..
mniej wiecej z czasów pierwszej wojny światowej,a czasami jeszcze starszy.
Nie ulega wątpliwości,ze w czasie walki Wojsko Polskie było przez
Rosjan uzbrojone nowocześnie,ale dziś uzbrojenie to znika,a miejsce jego zaj
muje sprzęt nie nadający sie do użycia w nowoczesnej wojnie,
20 dywlzyj pod bronią byłoby normalną siłą wojskową dla kraju, liczą
cego obecnie 20 milionów ludności, Zmieniła się jednak taktyka z chwilą, gdy
Rosjanie zrozumieli,że nie zdołają tak łatwo przerobić Polaków na szczerych
zwolenników komunizmu,
.
Z początkiem stycznia b.r. rozpoczęła się realizacja t.zw,planu Mas
łowa, jednego z niepolskich generałów polskiej armii,przewidującego redukcję
tej armii do 10 dywlzyj.Bardziej wartościowy element z demobilizacji zosta
nie włączony do Milicji Obywatelskiej.! Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Zarządzenia te tłomaczone są w ten sposób,że Polska nie potrzebuje .•
się obawiać napaści po klęsce Niemiec,Jdenym słowem “Polska słabością stoi”.
JESZCZE^O^KORYTARZACH^

Ambasada warszawska w Paryżu kategorycznie zaprzecza wiadomościom
ubservera,s o rokowaniach pomiędzy Moskwą i Warszawą w sprawie utworzenia
korytarzy tranzytowych dla wojsk sowieckich w Polsce.Rokowania te - twier
dzi ambasada - odbywały się w fantazji korespondenta “0bservera“,
,2 tego zaprzeczenia wynikałoby,że okupacja Polski przez wojska sowie
ckie nie będzie ograniczona do 3 korytarzy tranzytowych,lecz w dalszym ciągu
obejmować będzie cały kraj.
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Burza nad Wschodem,
qv+n1Qrł44
ubiegły był niewątpliwie najniespokojniejszym tygodniem w
ayi^mę^z5m?I'2dowej ?d chwili ukończenia działań wojennych.Na wszystP^a ?11ę Znów krew - na wszystkich krańcach !mperium
Brytyjskiego wybuchłybunty i krwawe zamieszki.Jednoczesny wybuch rewolty
nie 0bwi^łaiaekn^n4^PA19 ?±e w7daj® slS być przypadkiem: Anglicy wyraźme jowmiają komunistów o reżyserię tego widowiska,
i Bosją^1^88 francuska Pisze nawet o “stanie ukrytej wojny między Anglią
hinduski
a a-i An^^+h-riOfP 4 Cfęły sl<? od Grajku głodowego marynarzy
onai-^AAiT T f10016 brytyjskiej,domagających sie zrównania ich żołdu i zarvlirzv w
^Bielskimi.Demonstracje ludności dla poparcia mal''Il^zy A " 1 achi,B°®baju,Kalkucie zamieniły się błyskawicznie w krwawe rozłaźnia któreimofi^^nadł^nioon0\^yt?d?kich ?%s^iła trBydnLva. krwawa
£=H$Jria’ V° P,onarł padło 190 zabitych i ponad 1000 rannycn.Robotnicy w
tow4niamar^^AC1 ^Pracownicy transportowi porzucili pracę i chociaż zbur.ki Oh
® poddali się szybko na widok wycelowanych dział 3 angielsri demonstracje°trwają iadaL6 Z8J?ZUCiły kotwloe w Porcle Bomba^ " Grajki
nadło 17U7AbiC^^t?k^nZ;ylll^Sł1.rTW4ież k?"awe rozruchy w Kairze - ofiarą
ciach A^=h=wAh h n ^0° rannych.Jednocześnie donoszą o wielkich demonstracz™L?f
w palestynie. Do rozjaśnienia sytuacji na-Wschodzie na przyBl^o&
wznowi one^ządania.Hosji, wobec Turcji. Sowi ety domagają
menele nśuH ndn^v>n^? "t ozęsci Oruzji.Min.Bevin w mowie wygłoszonej w parlałości ter^orialnej!
8
P°PrZ6
r°dę W d®d uslł°wanlach zachowania ca-

Stalin i Armia Czerwona*
obieciu naczai™ ^&T^y2ontu wybuchła sensacyjna wiadomość o
Stalina jlinoczefnl e
Armii Czerwonej przez samego generalissimusa
c.lina. Jednocześnie otalin objął Komisariat Obrony Narodowej nrzyczem nastąpiło połączenie resortów armii lądowej .lotnictwa i floty -’£akyżo
kie sprawy dotyczące wojska zostały zgromadzone w jednym reku,
’
nadeszły
również
na całej
pranirznej3p?zedsi%zię
łarsS^^
ÓL°^?
a1:oki wiadomości,
Ęotnlckiej‘że
aż po
Triest linii
^mL^^iecka

ne chroniące zatokę Bot^ck0^1’^ Flnland11 montowano nowe baterie nadbrzez

:Es:?™;

ss?::

- «»•?

nel ocen^sytuaedf^U! Jdla^eA w.at:02Sanął dreszcz niepokoju. Prób a spokoj
ni mUi?^ Sonetów sąJraaczeiat;ikonśrodkir^L^°5peay™1^*^Łądzereorganizaoji armii, gdy ! n^r£ rzeczy Mzie^ona^slM^ęcie^ez
zbrojnycbiydai^si^mid^i1^116 duzJ, ?kal§ zakrojona reorganizacja sił
Stalin^-noR-hfl^A^?! S1^i m^eo ęrzed-ewszystkiem znaczenie wewnętrzne?-rosyjskLe,
torowoś^irel
Oto?e^ dwubor?WOŚci w Polityce sowieckiej - d^-

™nawet * p°“ż’"""3
Na tle tych wydarzeń ciekawie zarysowuje się
Gigantyczna afera szpiegowska w Kanadzie,

władz sowieckich lnfo™fl^?’?kt!I'^e P^nym, które nie miały wartości dla
potrzebni rzWdńWirf=Am4 iw e doty°zyły pewnych danych technicznych, nie
nyrni ZSSR.11<iemu w związku z lepszymi osiągnięciami technicz11 obecnWliieiieWA0^8, ^f026,2 Będziny na godzinę szersze kręgi.W chwlzacji szni ecowskili Sn«n w^^^-wosci.ze aczkolwiek akcja przeciwko organlAkt>li
•le^ ,f°wietow podjęta została w Kanadzie, to terenem głównej
dziel n?^^^ZaC4dl były Stany jednoczone. Jednakże -’1 to właśnie nWib^-'
, dziej niepokoi opinię amerykańską - Departament Stanu czyni wyslłki®by ni^

- 5 dopuścić do ujawnienia tego faktu,obawiając się ujemnych skutków dla stosun
ków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ZSRR,

W ten sposób w obręb konfliktów została również ściągnięta Ameryka,
wywołując wstrząs w opinii
-ł~.t4 publiczne^,
-..-un
>j,która usiłowała wierzyć dotychczas w
pokojowośó Rosji i zmuszając ją do rewizji swej pplityki łagodzenia.
Skutki tej zmiany nastawienia Stanów Zjedn. dały się odczuć odrazu...
w Chinach,gdzie zarówno prasa,jak i rząd Czung-Kingu,unikające dotychczas
wszystkiego,co mogłoby zaostrzyć stosunki z Rosją - przeszły teraz do otwar
tego ataku* Sześć pism jednocześnie zamieściło artykuły krytykujące Sowiety
i stwierdzające,że zeszłoroczny traktat chińsko-sowieckl,w którym Rosja obie
plomatycznąPle3?a<$ kQmunlB’t;^w Przeci™ rządowi - okazał się wielką klęską dy-

Rokowania chińsko-sowleckie trwają
_z d
„eszcze,ale żądania Sowietów są
1
Chiny uie mogą ich przyjąć,Spełnienie
przyjąc»Spoa,łł^.yj.JUł.o tych
Vwyvłi. żądań
^q.u.cm ujtfHawzłCULuu^
oznaczałoby
p Jkoj Mandżurii przez Sowlety*Rosjanie żądają wspólnej eksploatacji kopalń
rudy,węgla i złota w Mandżurii,wspólnej własności i kierownictwa przemysłu
'użytecznego dla celów wojennych” oraz przedsiębiorstw elektrycznych*-Pozatem
Rosjanie domagają się prawa osadnictwa i nabywania ziemi w Mandżurii.
domo ■ -^cjalny komunikat chiński stwierdza,że w Mandżurii wybuchła wojna

Sowiety w swych żądaniach powołują się na układ jałtański*Rada Naro
dowa Czung-Kingu powzięła rezolucję,w której stwierdza,ze Chiny nie są zwiaJ????ukJadanli 2 Jałty i nie uznają ich,gdyż w tych naradach
udziału nie brały* żądania sowieckie - stwierdza rezolucja - idą dal ej, niż
łółnocnych^^0213^16 W re^3ł) kiedy to Japonia rozpoczęła Inwazję w Chinach

4
4^? kilkudniowych naradach w Helsingforsie ogłoszony został wyrok na
winowajców wojennych - zaostrzony, jak już donosiliśmy,na skutek żądania RonaZ:
skazany został na 10 lat więzienia, b* minister Rangell
mi£iatar Linkom!es na 5 i pół roku, b.minlster Tanner na 5 i pół,
K k maki
aPraw zagranicznych Ramsay 2 i pół, Reinikha i

Eapież^o^przymusowgi^repatriącJiju
an
przez Papieża przymusowej repatriacji w mowie wygłoszonej
^kardynałów dotyczyło tajnego układu o repatriacji,rzekomo zawartego w Jałk1 *
zaPrzeczo“? stanowczo, jakoby układ jałtański zawierał tajne
ob^ntPl-i °wPT=ł^i
wydaniu uchodźców,których rząd sowiecki uzna za swych
K*/ a
i,ustal?n? Jedynie,ze repatriacji podlegać będą uchodźcy,
^o
£2™^dali obywatelstwo sowieckie przed 1 wrześnie 1939 oraz ci,którzy
po rym terminie dobrowolnie to obywatelstwo przyjęli.
§EBAVfr_POLSKIg_ZĄ(3iANICA.

przeprowadził w czasie swego pobytu w Rzymie rozmoPni
R#P* pr?y Watykanie,Pappś, przyjął przedstawicieli Wojska
n-r>7^=^72^?Z konferował z prof.Kotem. Prasa szwedzka wyraża w związku z tym
kardynał Sapieha usiłował pośredniczyć między politycznymi
wydaje się uzasadnione o tyle,że prof.Kot wyraża się w su
perlatywach o kardynale,który nie jest przecież ulubieńcem reżimu. ?
WV 7

Prof ' Koi-Pnr7vH^J^W K0T udadn slę w 177011 dniach z Warszawy do Londynu.
RządowiJedności
Z
złozenia sPrawozdania tymczasowemu
wie 4 nfl o
Poda^e w nr ze 41, że w czasie zwiedzania w towarzystwatele r>olqr-v n-t-f-^hij8
°'?ozu 7 Barletra, gdzie przebywają deportowani obynanadnio^
ohi fasady polskiej w Rzymie,Tadeusz Martynowicz, został
napadnięty i pobity przez żołnierzy II.Korpusu.
tani i - nna^kr.iZAEECZ0N^ z.BP7TYJGZYKAMI mogą otrzymać wizę wjazdową do W.Bryo 11»
= b 1 zreszt4,Jąk wszystkie cudzoziemki w analogicznej sytuacji,
łożeni flien^S,na^Od?w?e?? niemiecki ej. Dla uzyskania wizy wymagane jest przecli przyrzeka ^ł7^nk«n11StU narzeczonego,w którym prosi on formalnie o rękę
- P yrzeka małżeństwo w przeciągu 2 miesięcy od daty przyjazdu do W.Brytanii,
r-winn Miam1 LJBr<bUidonoszą,że do Holandii prz była warszawska misja repatrlacyjna celem przeprowadzenia repatriacji Polakó%*

SZWEDZKI INSTYTUT rozwoju przemysłowego opublikował rezultat badań
naukowych,wskazujący.że dla dalszego normalnego rozwoju przemysłowego w.ciągu najbliższego 10-lecia Szwecja potrzebuje około 200,000 imigrantów.
Przyrost szwedzkiej siły roboczej ustał od początku 1940. r.- i będzie to
trwało cunajmniej do r.1960.Jednocześnie szwedzkie społeczeństwo “starzeje
sie“: w r.1940 sześć osób w wieku lat od 50 do 65 przypadało na dziesięć •
osób w wieku lat 15 do 50, zaś w r.1960 stosunek ten ma wynosić 10 do 10.
Autorzy badań.docent Svennilsson i dyr.Ahlberg,wypowiadają się za “rozumną
szwedzką polityką imigracyjną“,przyczem ich zdaniem nawet dość znaczna imi
gracja nie spowodowałaby zaburzeń na rynku pracy, ani też obniżki płac za
robkowych.
DR KAROL WACHTEL, znany i zasłużony dziennikarz polski,zmarł w Fila
delfii,w Stanach Zjednoczonych - przeżywszy lat 65.Był on ootatnio redakto
rem tygodnika "Gwiazda”.
POLSKI DYRYGENT PAWEŁ KIECKI występował ponownie w Stockholmie wi
tany przez prasę i melomanów z rzadko spotykanym na tutejszym gruncie entu
zjazmem.
ZAWIESZENIE KOMUNIKACJI LOTNICZEJ Londyn-Warszawa nie zostało do
tychczas bliżej wyjaśnione.Korespondent dyplomatyczny “Yorkshire Post" za
uważa, iż koła zbliżone do rządu warszawskiego i ambasady warszawskiej w Lon
dynie zostały zaniepokojone przez fakt,że samoloty lotnictwa brytyjskiego,
odlatujące z Warszawy w ub»poniedziałek odmówiły zabrania z sobą polskich
pasażerów i poczty.Polacy - ciągnie dziennik - uważają ten krok brytyjski
za nieusprawiedliwiony i wyrażają przypuszczenie,że został on powzięty
z powodu odmówienia przez Warszawę brytyjskiej pomocy technicznej w szkole
niu polskich załóg na lotniskach w Polsce,
POLSKO-BRYTYJSKI PLAN przeniesienia półtonamilionowej masy niemiec
kiej z Polski do brytyjskiej strefy okupacyjnej został ogłoszony w Berlinie.
Ewakuacja odbywać się będzie 4 szlakami: drogą morską ze Szczecina do Lube
ki oraz lądową z miejscowości Kohlfurt do Marlenthal 1 Alversdorf.Wysiedla
ni Niemcy będą mogli zabrać z sobą tyle rzeczy,ile będą mogli udźwignąć.Ma
ją oni prawo zabrać z Polski 500 mk na głowę.

KONSTYTyęjĄ_CZY_BEZPRAWIE?
Pamiętamy czasy,kiedy “Lublińczycy“ występujący jeszcze pod skromną
firmą Komitetu Wyzwolenia Narodowego rzucali gromy potępienia na rząd lon
dyński za jego obronę legalnej konstytucji z 1955 r. Zapowiadali oni wów
czas oparcie Odrodzonej Polski na demokratycznej konstytucji z 1921 r. uważali ją za niezmiennie obowiązującą.a przynajmniej przekonywali nas o
tym przy pomocy wszystkich dostępnych im środków propagandy.
Konstytucja 1955 r-. nie cieszyła się popularnością w narodzie, ani
też w rządzie londyńskim. Był a ona jednak tym aktem prawnym, który umożliwił
zachowanie ustawowej ciągłości państwa w okresie okupacji,dzięki temu,że
zawierała specjalne przepisy,regulujące przekazywanie władzy państwowej na
wypadek wojny.W tym charakterze była też oceniana dodatnio przez naród, w
tym charakterze bronił jej rząd londyński,sprzeciwiający się przerwaniu tej
prawnej ciągłości.
Niemniej,jednak było dla wszystkich jasne,że nie może ona utrzymać
się po odzyskaniu wolności i musi być zastąpiona przez konstytucję demokrartyczną,której podstawy byłyby zbliżone do konstytucji kwietniowej z 1921 .-r.
Pragnieniom grupy lubelskiej stało się zadość, otrzymali władzę...
i zapomnieli szybko i wstydliwie o konstytucji.Jest bowiem faktem,że posta
nowienia tej konstytucji są łamane na każdym kroku,że głucho o niej w życiu
politycznym krajura jedynie PSL upomina się bezskutecznie o wprowadzenie
w życie jej zasad.
Przedewszystkiem wprowadzono w- kraju administrację,której ustrój
sprzeczny jest z postanowieniami konstytucji.Nietylko władze naczelne,ale
także wszystkie..organy administracji i t.-zw.samorządu pochodzą z nominacji,
a nie z wyborów.Nie wybrano nawet wójtów.Nie istnieją zasadnicze wolności
zagwarantowane tą konstytucją,jak wolność prasy,przekonań,własności prywat
nej, które mogłyby być zniesione jedynie ustawami uchwalonymi przez sejm,wy
brany zgodnie z postanowieniami konstytucji.
W okresie propagandowym przemilczano raczej te fakty, tłumaczono je
przejściowym okresem,chwilowymi trudnościami.Dzisiaj jednak,gdy lubllńczycy poczuli się pewniej na nieswoich śmieciach odpadła potrzeba nawet tej
obłudy.Spotykamy coraz częściej w prasie 1 oficjalnych przemówieniach wy
powiedzi, że Polska ma,specjalną demokrację,odmienną od wzorów zachodnich,
a więc demokrację odmienną od założeń kwietniowej konstytucji,która jest
przestarzała i o którą warto się było upominać za czasów BBWR.
Jakie normy,prawne regulują ustrój obecnego państwa polskiego?
Zdawałoby się,że żadne.A jednak - nie.Istnieją nigdzie nie ogłoszone
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normy.do których zbliża się w zawrotnym pędzie ustrój Polski.Normami tymi
są... partyjne programy lubelskich stronnictw, względnie program PPR,któremu
wszystkie te stronnictwa podporządkowały się w praktyce.Usiłuje wyłamać się
z pod nich PSL, co zresztą niedwuznacznie traktowane jest jako występek prze
ciw prawu,pozatem jednak normy te nadają ton,wprowadzane są coraz dokładniej
z io
Konstytucja kwietniowa nie pozwalała na stworzenie policyjnego ustro
ju, ani partyjnego monolitu.Jaskrawym jej pogwałceniem była uchwała KRN za
braniająca tworzenia nowych partyj politycznych.
,
,
A jednak ustrój ten utrwala się coraz bardziej.a konstytucję traktu
je się coraz o twardej, jako niepotrzebną maskę z zeszłorocznej maskarady.

t^EMIER^OSOgKA-MOR^WSKI^O^MIKOŁAJCZYKU^
Premier Osóbka-Morawskl w swym przemówieniu wygłoszonym dnia 26 lu
tego na zjeździe Związku Zawodowego Pracowników Państwowych zaatakował Pol
skie Stronnictwo Ludowe,oświadczając między In.:nCl sami ludzie,którzy są
odpowiedzialni za powstanie warszawskie,za zerwanie stosunków ze Związkiem
Radzieckim,wreszcie za zbyt późne zabranie się wraz z innymi stronnictwami
do odbudowy kraju -nie zrezygnowali ze swej odrębnej koncepcji.Dokładnie
nie określają przytym-tej koncepcji 1 na zewnątrz wydaje się,iż niema żad
nych różnic w aspekcie politycznym zagranicznym,jak również polityki wew
nętrznej. W tym wypadku jednak nie byłoby prób wywoływania rozdzwięku w naro
dzie, a tymczasem obserwujemy uprawianie opozycji pod maską legalnej działał?
noścl (jak się okazuje opozycja w Polsce jest rzeczą nielegalną — przyp.red.}
Stolmy przed wyborami,obcięlibyśmy,by odbywały się one w atmosferze porozu
mienia i spokoju,bo tylko taka atmosfera może nas uchronić przed wzrastają
cymi walkami bratobójczymi.Tymczasem są siły 1 są politycy,którzy tego nie
rozumieją.”
Tyle p.premier o wicepremierze i jego stronnictwie.

ANGLICY__Z_ODZNAKAMwPOISKIMIŁ
Reuter podaje,że prawdopodobnym powodem wystosowanej przez rząd ju
gosłowiański noty w sprawie pobytu armii gen.Andersa we Włoszech jest,
fakt,że niektóre oddziały brytyjskie noszą odznaki polskie przy znane .im
w dowód wdzięczności za okazane przysługi podczas kampanii włoskiej.Jek
wiadomo,rząd jugosłowiański zaprotestował przeciw posuwaniu się wojsk pol
skich ku granicy Jugosławii,zwłaszcza w okolicach Triestu.Rząd brytyjski
zdementował te pogłoski,lecz w kołach poinformowanych twierdzą,że dwa od
działy brytyjskie, stać jonowane w odległości 50 km od Triestu,mają prawo
noszenia odznak polskich przyznane im przez dowództwo armii Andersa,jako #
symbol koleżeństwa,Oficerowie tych oddziałów spędzają często urlopy w mieś
cie, co właśnie dało powód plotkom,że wojska polskie znajdują się w pasie
granicznym.
WIADOMOŚCI^g„KRAjyŁ
WARSZAWA ŚWIECIŁA przez 5 dni Dzień Czerwonej Armii.Wielu oficerów
rosyjskich zostało odznaczonych orderami "Za oswobodzenie Warszawy",Poza
Warszawą i naturalnie Moskwą odbywały się w związku z rocznicą uroczystoś
ci w Pradze,Sofii,Belgradzie i Tiranie.
WŁADZE NACZELNE POLSKIEGO ZWIĄZKU B.WIEZNIOW POLITYCZNYCH niemiec
kich więzień 1 obozów koncentracyjnych ukonstytuowały się w Polsce w nastę
pującym składzie: Prezes Józef Cyrankiewicz, sekretarz gen.PPS, Sekretarz.Leski Czesław, Skarbnik Rek Tadeusz.Prezesem Rady został min.Świątkowski.
SAD WOJSKOWY W BYDGOSZCZY ogłosił wyrok w procesie przeciwko 7 os
karżonym o przynależność do NSZ,skazując Gadzinowskiego Jerzego,Michalskie
go Norberta,Marciniaka Lecha,Urbańskiego Wacława,Gortata Cześława,Mroczka
Jana 1 Przygockiego Franciszka na karę śmierci przez rozstrzelanie,
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ uznało Polski Kościół Narodowy
za publiczno-prawny związek religijny,Przewodniczącym Kościoła Narodowego
został ks.Kwałek.
Z GŁĘBI ROSJI.-odbywa się częściowa repatriacja Polaków.Z Chersonia
wyruszył transport 1.245 osób,z Nowosybirska 1,150 osób,z Zaporoża 1.261,
z Połtawy 1^252 i z Kijowa l.$54 osoby,Ogółem w lutym ma być repatriowanych
42.000 osób.
STATEK "DEUTSCHLAND" przywiózł do Gdyni z brytyjskiej strefy okupa
cyjnej 655 repatriantów.

- 8 POLSKIE WŁADZE MORSKIE zaprosiły duńskiego eksperta H.Rassmusgena,b.
naczelnego inżyniera Ludowy portu w Gdyni, do przeprowadzenia ekspertyzy pla
nów odbudowy portów polskich.
. .
CENY W POLSCE na t.zw.wolnym rynku kształtowały się w lutym b.r. jak
następuje? Masło i słonina 1 kg - 400 zł, wędliny..- 1 kg 380 zł, pomarańcze
1 szt. 600 zł, cytryna 400 zł.jabłko 1 szt. 40 zł. Kawałek mydła do prania
100 zł i mydła toaletowego 300 zł. Za uszycie ubrania męskiego (bez materia
łu) 3 - 6.000 zł. Cena dolara na czarnej giełdzie osiągnęła 800 zł.
_SPRAWOZDANIE_DEIEGAGJI_RApY_PgLgNII„,AMERYKANSKIEJ_

0_§YTUACJI_W, POLSCE^

. - Delegacja Rady Polonii Amerykańskiej w składzie: Biskup S.Woźnicki,
Adw.K,Midowiez,J.Olejniczak - bawiła w Polsce celem skoordynowania i uspra
wnienia pomocy Polakow amerykańskich dla kraju.Obecnie ogłoszono sprawozda
nie delegacji o położeniu w Polsce,w którym m.in. czytamy:
Wszelkie zapasy żywności w Polsce będą wyczerpane w następnych 6 mie
siącach.Uzupełnienie nowych zapasów żywności jest niemożliwe. Aby zaspokoić
swe potrzeby żywnościowe Polska 'potrzebuje dodatkowo pół miliona buszli
pszenicy.Z ogólnej liczby 5,5 miliona świń Polsce pozostało tylko 196.000.
Polska-potrzebuje wielkiej ilości koni.by zaorać pola.Wprawdzie UNRRA dostar
czy 15,000 traktorów,ale nie wszędzie traktory mogą być używane i dlatego
potrzeba koni (pozatem w Polsce niema benzyny dc traktorów)..
Zapotrzebowanie na odzież jest olbrzymie.W Warszawie i wielu innych
miejscowościach ludzie chodzą prawie nadzy.Spodnią bieliznę ludzie szyją z
gazet i zabezpieczają nogi gazetami przed zimnem.
Ogromnie potrzebne są w Polsce wszelkiego rodzaju nici do szycia i
cerowania.Odzież dziecięca jest również bardzo potrzebna.Wiele dzieci,szcze
gólnie na wsiach umiera wkrótce po urodzeniu z powodu braku odzieży.Odczuwa
się ogromny brak pieluszek.
Ludność choruje z powodu niewłaściwego odżywiania.Fatalne warunki
mieszkaniowe i brak ciepłej odzieży są powodem,że 1/3 dzieci choruje na gru
źlicę.
^erenac]1 odbytych walk,w okolicach Pułtuska,Ostrołęki i Łomży.
Kielc,Sandomierza,Rzeszowa i Jasła - rodziny żyją w schronach ziemnych.Po
mieszczenie takie zakryte jest z wierzchu deskami dla ochrony przed deszczem
Dwupokładowe, zbite z desek łóżko jest jedynym sprzętem.
Komisja Rady Polonii Amerykańskiej zamierza zorganizować .w Warszawie
Komitet Doradczy oraz 4 Komitety Dzielnicowe: w Lublinie,Poznaniu,Krakowie
1 Wrocławiu.
KOMUNIKATY^LOKAIM.
Biuro Opieki Społecznej zawiadamia,że uchodźcy,mający.zamiar przyje
chać do Stockholrau,winni zapewnić sobie przedtem mieszkanie i,pieniądze na
podróż i pobyt.Biuro Opieki nie rozporządza żadnymi funduszami na te cele.
+
Kto z pośród przybyłych z niemieckich obozów koncentracyjnych wTie—■
działby coś o Hannie Żółtowskiej i Melanii Żółtowskiej,aresztowanych kolej*
no przed lub w czasie powstania warszawskiego, zamieszkałych w Warszawie,
Wspólna 51 ~ proszony jest o przekazanie posiadanych wiadomości pod adresem:
Vallhallavagen 96,Stockholm,Wiesław Patek.

Przypominamy o.-zbliżającym się terminie wpłacania prenumeraty za
miesiąc marzec.
Prenumeratorom,zalegającym z opłatą za luty,zmuszeni będziemy
wstrzymać wysyłkę pisma.

Prenumerata WIADOMOŚCI POLSKICH kosztuje 2 korony miesięcznie. Ogłoszenia
o poszukiwaniu rodzin są bezpłatne dla uchodźców w obozach.Prosimy o czy
telne podawanie nazwisk i adresów przy zamawianiu prenumeraty.Przekazy 1
korespondencję należy kierować na adres redakcji.
Godziny przyjęć w redakcji w dni powszednie od 12 - 14.

Wydawcy: Stanisława Dahn 1 Friherrinnan Józefa Armfelt.
Adres_redakcjl: Stanisława Dahn, Riddaregatan.-25 o.g. 1 tr.,Stockholm
Tele60_16^1<>

