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Niezależny tygodnik informacyjny

BWKJ}gSJA_=_NIEMCY
Na konferencji paryskiej czterej ministrowie spraw zagranicznych
dokonali próby poruszenia w otwartej dyskusji sprawy przyszłości Niemiec,
próby,która zakończyła się gwałtownym starciem - i "odłożeniem dalszej dy
skusji na później".To błyskawiczne krótkie spięcie zmusiło Mołotowa do wy
łożenia kart na stół.Zostało powiedziane wyraźnie;Rosja zyczy sobie sil
nych Niemiec,Niemiec samodzielnych z suwerennym rządem centralnym.
Zaledwie w rok po zakończeniu wojny odbudowa potęgi Niemiec może . ■
rozpocząć się na nowo i to przy poparciu Rosji.
Oto dlaczego wszelkie próby wspólnego uregulowania problemu Niemiespotykały sprzeciw rosyjski.Rosja chce mieć Niemcy dla siebie i rozgryw
ka o duszę Niemiec jest w pełnym toku.
Rosjanie zarzucali Anglosasom,ze ci nie niszczą przemysłu niemiec
kiego, ze utrzymują w obozach jeńców częśc, armii niemieckiej w zwartych od
działach, lecz gdy teraz Bevin zaządał,by komisja sojusznicza skontrolowa
ła stan rozbrojenia Niemiec we wszystkich strefach okupacyjnych,łącznie .
z rosyjską - bołotow odpowiedział stanowczo anie“.
Amerykanie twierdzą,ze przemysł zbrojeniowy w okupacji sowieckiej
pracuje pełną parą,a próbne pociski rakietowe,które co noc przelatują nad
Szwecją są dowodem,ze próby rozpoczęte przez Hitlera prowadzą dalej inży
nierowie niemieccy pod sowiecką opieką.
Jednocześnie starają się Rosjanie zdobyć sympatję narodu niemiec
kiego przez wykazanie,iż Niemcy mogą liczyć tylko na Rosję w planach swej '
odbudowy.Nie jest to zadanie trudne,gdyż w obietnicach Rosja potrafi być
szczodra i przelicytować się nie da.Na Niemcy federatywne z rządami zdecen
tralizowanymi Mołotow zgodzić się nie chce.Zagłębie Ruhry wbrew żądaniom
francuskim pragnie Rosja zachować dla Niemiec.Jeszcze jeden krok i dowie
my się,ze Śląsk i Odra też są potrzebne dla silnych gospodarczo Niemiec.
Przemówienie Mołotowa musiało sprawić w warszawskich sferach rzą
dowych dużo kłopotu.Coprawda wobec narodu,któremu wmawia się,ze oparcie o
Sowiety jest jedyną gwarancją przeciw agresji niemieckiej można narowie
ukryć prawdę,lecz sami członkowie rządu znaleźli się nagle w próżni,gdy
Rosja rozpoczęła zabiegi o Niemcy.
Podwyższone racje żywnościowe w strefie rosyjskiej,wyzsze zarobki
robotnicze,odbudowa Berlina,dostawa surowców dla przemysłu - oto pierwsze
kroki na tej drodze.
Anglosasi usiłują przeciwdziałać - postanowili przeto przeprowa
dzić narazie połączenie stref brytyjskiej i amerykańskiej.7/ ten sposób bo
dzie można poprawie położenie żywnościowe w okupacji.
Stało się to czego Polska mogła obawiać się najbardziej.Polityka
okazała się silniejsza, niż zagadnienie sprawiedliwości międzynarodowej.
Konflikt sowiecko-anglosaski,którego korzenie sięgają wgłąb najistotniej
szych zagadnień przyszłości świata - w obecny1) swym stadium prowadzi do od
budowy silnych Niemiec. BI a Anglików i Amerykanów ten 60 - o milionowy na- ’
ród nigdy nie był niczym więcej riz przeciwnikiem wojennym.Nie zetknęli si
z nim jako z bandą nieludzkich morderców,zbydlęconych oprawców wyniszcza
jących z zimną krwią inne słabsze narody.Ci nawet Anglicy,którzy byli w
I
obozach jeńców niemieckich stykali się naogół z traktowaniem gentlemanskini
i codzień mieli rano ciepłą wodę do golenia.Amerykanie są zachwyceni dzi-•>
siejszymi Niemcami.Powracający do USA żołnierze amerykańscy nie mają dość
słów zachwytu dla kultury,pracowitości,dyscypliny,uprzejmości Niemców i
.Niemek.A RosjanieTCi starają się zapomnieć o milionach jeńców sowieckich j
skazanych na śmierć głodową w niemieckich obozach.0 oficerach Armii Czer
wonej traktowanych gorzej niz bydło i palonych masowo w krematoriach Oranienburga.Polityka jest pilniejsza niż sentymenty.
Nie pamiętają również o tym,ze partia komunistyczna w Niemczech
przedhitlerowskich liczyła 8 milionów członków i że wszyscy niemal ci niemieccy-:komuniści" po r,19.>2 stali się członkami NSDAP.Teraz ci ‘sami hit
lerowcy wracają pod sztandary komunizmu.
Juz dziś łatwo jest przewidzieć rezultaty tej polityki mocarstw.
“Polityki",która jest silniejsza niz rozsądek.

—

KTO,_RZĄpZI „POLSKĄ?

.

'

System sowiecki rządzenia Polską z za kulis został technicznie zre
alizowany w ten soosob, ze za każdym ministrem stoi właściwy kierownik re
sortu mióir..owany przoz -oskwę.
Zwolna jednak te:iszare eminencje ' zostały zdekonspirowane i dzisiaj
kraj orjentuje się juz dokładnie w ich personaliach.Podajemy tu kilka naz
wisk, tych ludzi,którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za decyzje reżimu.
Za Osóbą - Morawskim stoi człowiek mający nieograniczoną dziś wła
dzę w Polsce:jest to niejaki Berman pełniący oficjalnie funkcje podsekre
tarza stanu w .Prezydium Pady Ministrów.On jest łącznikiem z urzędowymi prze
stawicielami Sowietów amb.Łebiediewem i gen.Szatiłowem.Ten triumwirat:Berman,Lebiediew, Szatiłow-kieruje polityką w kraju,
W Ministerstwie Skarbu,gdzie nominalnym ministrem jest Dąbrowski -.
rządy sprawuje niejaki Birenzwajg.W Ministerstwie Komunikacji za plecami I
min.Rabanowskiego stoi przysłana z Moskwy Grotkowska /nazwisko przybrane/.
W Ministerstwie Żeglugi i Handlu Zagranicznego min.Jędrychowskiemu przyda- *
no jako kontrolera - Petrusewicza.Sy tern ten stosowany jest nietylko w mini
sterstwach lecz we wszystkich innych urzędach pierwszej instancji.

._RE-ZIM„RgZPgCZĄL_WĄL^_Z,_KOSęiOLEM__
Pogrom w Kielcach został wykorzystany przez prasę krajową d^ gwał
townego ataku na Mikołajczyka oraz do rozpoczęcia walki z Kościołem Kato
lickim. Obydwie te kampanie mają wyraźny cel:odwrócić uwagę opinii od wyni--|
kow referendum i trudności wewnętrznych.
Opinia publiczna,zgodnie potępiając ten wybuch ciemnoty i bestial-J
stwa jednocześnie nie ma wątpliwości kto ponosi odpowiedzialność za pogromi
kielecki.Kardynał Hlond oświadczył zresztą wyraźnie,ze moralnym sprawcą,
pogromu jest'reżim obecny.Istotnie tak się złozyło,ze w Polsce za czasów
Balangi i Sztafety zdarzały się wprawdzie awantury antyżydowskie i nawet
krwawe zajścia, ale nigdy,nawet w czasie okupacji niemieckiej nie było po- ~
gromów w takich rozmiarach jak za rządów Bieruta i Osóbki.
Sąd doraźny nad 12-u uczestnikami pogromu wydał wyrok skazujący 9 I
osób^na karę śmierci,pozostałych na długoterminowe więzienie.Na procesie
'wyszły jednak na jaw. dwa fakty{pierwszy,że dwaj z pośród oskarżonych to
poliojanci, drugi - i ta okoliczność jest znacznie poważniejszym obciążeniem
reżimu - że pogrom trwał od godz 10-ej rano do 6 pp.Mikołajczyk podkreślił3
to w swoim wywiadzie dla dziennikarzy zagranicznych pytając:”0o robiły wła*
dze bezpieczeństwa przez te 8' godzin w mieście pełnym poTicji?”“Gazeta Lu-- .
dowa*' potępiła ostro zajścia kieleckie., ale z jej stanowiska widać, że nie 'I
ma. /Wątpliwości co ,do ich podłoża.Ta ostrożność i umiar ze strony PSL wywo--|
lały.szał oskarżeń ze strony prasy komunistycznej.Sam Osóbka-Morawski wygłosił przemówienie,w którym stwierdza,że Mikołajczyk jest częściowo odpowi
dzialny,za.rozruchy antyżydowskie w Kielcach. “New York Herald:; pisze, iz
przemówienie to wskakuje, że rząd usiłuje wykorzystać rozruchy w Kielcabh
dla zlikwidowania PLL.
Osóbka-Morawski zaatakował jednocześnie Kościół i kler katolicki, •
zarzucając,ze duchowieństwo polskie jest najbardziej reakcyjne w świecie. <
Ks.uiskup częstochowski Kubina wydał odezwę do społeczeństwa,w której jak-l
najostrzej potępia pogrom i jego sprawców,wzywając ludność do spokoju i
nieo.awania posłuchu prowokatorskim bajkom o mordowaniu dzieci.Lecz rezimo-,
w-i- + o nie wystarczyło:żądał podpisu kleru katolickiego pod wspólną odezwą 1
z komunisLami.Kościół,mając,widać wątpliwości co do czystych rąk komunistów
w tej krwawej zbrodni - odmówił.Ks.Kard.Hlond zajął zdecydowane stanowisko!
'-woec ataku na Kościół i wydał cytowane powyżej oświadczenie.Wzrost antyMzmu w Polsce, twierdzi Ks. Kardynał, wynika z licznego udziału żydów w <
s^oi-acn rządowych i usiłujących wprowadzić w Polsce ustrój państwov/y,któ
rego nie chce większość Polaków.
jo oświadczenie wywołało otwartą wojnę.Półurzędowy “Robotnik” w c? j
.r o stronnic owym artykule wstępnym oskarża Kościół,że zamiast potępić - usi
łuje bronić sprawców.'‘Robotnik” oświadcza, ze władze nie powinny pozwalać
na -aką działalność kleru,która może prowadzić do nowych pogromów.W zwiaz- j
ku z tym ze strony urzędowej oświadczono,jak donosi radio warszawskie,ze
sprawa konfiskaty dóbr^kościelnych będzie rozstrzygnięta zależnie od tego. Ś
w jakim zakresie Kościół zechce współpracować z“nowymi siłami” w kraju."
•ir. r .
. Prof.ndam urągier w wywiadzie udzielonym ‘Dziennikowi- Polskiemu i
^2. lennikowi żołnierza" w następujący sposób oświetlił sytuac j ę. :,Nie można |
mieć wątoliw ści co do tego,ze pogrom w Kielcach był od początku do końca \
sprowokowany i zainscenizowany.Kto pamięta opisy dawnych pogromów kiszyniowskich czy,c (1 jskich wie,ze tak właśnie organizowała policja carska po— . |
gromy żydowskie
okresie najczarniejszej reakcji i ucisku.Wydaje się,że

zajścia kieleckiego nie należy rozpatrywać jako zjawiska .odrębnego^Jest, on
-iodnw z cyklu tych rrowokacyj szowinistyczne - totalistycznycn. .01 e ,ua
rakteryzuja dzisiejszą politykę sowiecką Związlm włącznie z krajami »kupowlnymiSdza^ się z opinia socjalistów rosyjskich,którzy od dawna stwier' dzaia ze przez Bosję przechodzi wielka fala antysemityzmu nie^yl
'
,
w.anegó^le nawet klinowanego przez partię bolszewicką.Odbicia te3 fali do

chodzą Ó^teraz do Kielc.% całokształtem polityki sowieckiej
ia jeszcze jeden aspekt.Jak wiadomo,na podstawie chociażby oiicjalnych. oswiadj
cze^ przeds^w!c4nt..5.’^rządu ^sŁawskięgo” rząd ten stoi bbecme^a sta-_
nowisku popierania -‘oficjalnej emigracji 8ydów .No.by.o to stanowisko lepre
zentowane przez skrajną nacjonalistyczną reakcję polską.i olityka t®o=u.ne3
emigracji’1 wiąze się ściśle z politycznymi zakusami sowieckimi w stosunku
do falestynyjogrom kielecki jest jedną,nie pierwszą zresztą z prób wypęd
nia -Żydów z Europy.Potem dla tych żąda się miejsca w Palestynie.W konsekwen
cji ostrzem swoim skierowana jest ta akcja nietylko przeciwko interesom pol
skim ale również przeciwko W.Brytanii.Wszystkim bowiem objawom sowietyzacji
Polski i innych.narodów ujarzmianych przez ^Sowiety towarzyszy nieustann
dążenie do uczynienia z tych narodów taranów przeciwko zachodowi.
GROŹBA. WYSIipLENIĄ_^2%_LyDNOSC_I .KRAKOWA
Wzorem Rosji,która ostatnio wysiedliła,wszystkich latrów krymSAic....
na Syberie - w prasie reżimowej w Polsce pojawiły-się żądania wysiedlenia
z Krakowaelementów reakcyjnych",które ośmieliły się .głosować "nie .
;:Głos Ludu" pisze •“Nici prowadzące de czarnogiełdowych rekinów .v
lolsce zaczepiały o pewne sfery krakowskie.Kraków stałzsię miejscem nonoen
tracji wszelkich pasożytów nieraz nie mającychznic wspólnego z miastem.orcdowisko rozpasanej spekulacji,ciemnych interesów,oto baza społec^n
.
dała oparcie hitlerowskim agenturom, która stanowi rezerwuar.skąd padł, .
tysięcy potrójnych ‘'nie" oddanych w Krakowie.Środowisko to istnieje nie, y
ko w Krakcvie,ale tam udało mu się przejść do o:: en żywy, zmobilizować ciem o
tę i malkontenctwo.Kartki z napisem “nie",których stwierdzono w Krakowie
az 39% są dokumentem hańby i zdrady."
.
,
* .
Wniosek jest prostyinalezy w Krakowie przeprowadzić czystl ę.
administracyjne mają przygotować listy proskrypcyjne tych wszystkie , 0.-. Ry
przybyli do Krakowa po 1.9.1939,jako kandydatów do wysieolenia.,
~
W ub.poniedziałek na zjeżdzie Partii Demokratycznej minister Cromoj.- .
ka oświadczył :,:Rząd jest zdecydowany zastosować najbardziej drastyczne środ
ki.by wytępić w Polsce faszyszm i reakcję. "Dalej wymienia Gomółka uycn, 0.1---.
których niema innego miejsca jak za kratami i drutami."Na pierwszym miejscu
stoją "ci którzy odpowiedzieli "nie1', protestując przeciw naszym granicom na
Zachodzie*'. Oto jeszcze jeden dowód pojmowania demokracji na wschodzie.urzą
dza się referendum,stawia się oficjalnie pytania,.zapewniając, ze wolno odpo
wiedzieć zgodnie z sumieniem,a jeśli odpowiedz wypadnie “nie",obywatel tra
fia do pułapki.Pomieszanie pojęć jest tak wielkie,ze nawet urzędujący,mini
ster,jale Gomółka traci umiejętność zachowania pozorów demokratycznesci 1
oświadcza,ze obywatele,którzy w legalnym akcie wyborczym,na postawione przez
rząd pytanie odpowiedzieli przecząco są zdrajcami.Do takich metod ucieka się
czasem podrzędny szpicel,ale nigdy nie słyszano w cywilizowanym swiecie,zę
by prowokację stosował rząd wobec własnych obywateli.
ZBRODNIARZE._Z__RAVENSBRUCK_WYDANI .POLSCE

1
W najbliższym czasie nastąpić ma wydanie sądom polskim schwytanych^ ł
przez aliantów zbrodniarzy niemieckich z obozu koncentracyjnego Kayenscruc.Głównym oskarżonym w procesie będzie osłavriony dr.Gebhart,ktory co
konywał operacyj eksperymentalnych na więźniarkach,Polkach.V/ wyniku tycn
operacyj wiele kobiet poniosło śmierć,a kilkadziesiąt uległo trwałemu o|
leczeniu.Świadkami w procesie będzie szereg b.więźniarek z rtavensDruoK, i-. z
'‘królików",które cudem uniknęły śmierci z mocy wydanego przez ,władze^niep
mieckie w momencie ostatecznej klęski wyroku.Jak wiadomo częsc' grupy mroliu
czej" została w czasie ewakuacji obozu uwolniona przez wojska alianckie,
cześć zaś dostała się pod okupację sowiecką i przebywa obecnie w kraju.
Wiele materiałów i dokumentów w sprawie "króliczej" zebrał dla ce-* |
lów naukowych Polski Instytut Źródłowy w Lund.
.
r II
Drugą obok dr. Gebharta zbrodniarką z Ravensbruck, która stanie prz.ee |
sądem polskim będzie Johanna Langefeld.Pełniła ona w obozie funkcje ^eraufseherin i Schutzhaftlagerfuhrerin,Oskarżona Langefeld bronić się będzie
okolicznością, ze została ona aresztowana przez Gestapo i osadzona w c,yin--.
krze' za sprzyjanie Polkom i kontakty z więźniarkami ^omunistkami niemieckimi.
Niebawem wydani będą również Eberhard Luce,dr.Kolbhausen i^dr-muni-^
hasen,odpowiedzialni za wywiezienie rzeźb Wita Stwosza i innych dzie^ sztu^js

Interesujące wyjaśnienia przesłała do "Słowa Polskiego^w Monachia?'
"Ukraińska Rada Główna Wyzwolenia .Obszerny komunikat zaprzecza, jamoby Ukańt-^
ińcy mordowali ludność polską. ;:0d chwili zawieszenia*broni U-ramsma .Armia
Powstańcza1"* /UPA/ nie przelewa krwi polskiej i nie pali, wiosek,uważając
naród polski za sojusznika w walce przeciw wspólnemu wrogowi ,Li:r .‘.ji. iaęu ,
Wyzwolenia stoi konsekwentnie na stanowisku współpracy polsko-ukraińskiej .
Bez względu na przyszłość granicy polsko-ukraińskiej,o ile granica ta wopóle będzie biegła,naród ukraiński podobnie jak polski nie uznaje narzn ,
$
conej umowy repatriacyjnej.Walka z czerwoną ąuislingowską Bezpieką nie je^i
walką z narodem polskim.Oddziały UPA operują nierylko nad Sanem i Bugiem,
ale i w Karpatach,na Wołyniu i Polesiu.Jesienią do ich likwidacji u/y-o
kilkunastu dywizyj NKWD i wojska pod kierunkiem min.ukr. NKWD,kiasnego.
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Ustrój gospodarczy przedwojennej Polski był daleki od dosmonzaiosci.
Nie wykorzystywano wszystkich możliwości produkcyjnych,a rozdział dochodu
społecznego był sprzeczny z poczuciem sprawiedliwości.Bez względu na swe
wady istniał on jednak i funkcjonował,dając pewne minimum bezpieczeństwa
materialnego. Z chwilą okupacji system ten ulegał szybkim i radykalnym zinin-'l
nom.Ich najbardziej charakterystyczna cechę stanowił wyzysk pracy loiamow
przez okupanta i rabunkowa gospodarka surowcami.Zniknęło poczucie bezpie
czerstwa gospodarczego,zarobki stały się fikcją.Podstawą życia społeczeń
stwa były dwa czynniki;oficjalne przydziały kartkowe i^czarna gierca.ws
chód składał się tylko częściowo z "normalnych” zarobków,w dużej mierze
społeczeństwo zmuszone było’’dorabiać" sposobem nielegalnym, a więc Lan^-i-ę ,
który miał zazwyczaj cechy spekulacji.
.
.
.
.
. ,
Z chwilą uwolnienia Polski od okupanta i przejęcia środkow pro
dukcji przez państwo należało oczekiwać stopniowej stabilizacji stosunków.
Nikt'nie łudził się możliwością natychmiastowego przesunięcia życia na le
galne tory.Oczekiwano jednak logicznie stopniowego przesuwania dochodow
na tory oficjalne,kontrolowane przez państwo,które przecież w tym celu
objęło środki i aparat produkcji.
Było to możliwe przez utrzymanie i poprawę systemu kartkowego w
sposób,który umożliwiłby ludności w kryzysowym okresie powojennym pewne,
choćby najniższe minimum egzystencji.Jedynym usprawiedliwionym celem.tych
reform gospodarczych,jakie przeprowadzono byłoby podniesienie tego minimum
i usprawnienie rozdziału środków spożywczych..
J
Stało się inaczej.przaprowadzono reformę rolną,upaństwowlcno prze
mysł, państwo przejęło organizacje kredytu i wielki handel.A więc przyjęło
na siebie obowiązek rozdziału żywności,produktów,przemysłowych i pieniędzy,
Wszystko w imię dobra ludu,który oczekiwał dla siebie takich korzyści,ja
kie daje szerokim warstwom społeczeństwa ustrój socjalistyczny w przyzwoi
tych krajach np. w Szwecji.Radzie je te jednak zawiodły.Nieudolna,admini
stracja warszawska zaślepiona swym posłannictwem politycznym, zamiast ^my
śleć o poprawie bytu obrała za punkt wyjścia skomunizowanie społeczeństwa.
Zamiast systemu sprawiedliwego rozdziału wprowadzono system pro
tekcjonistyczny oparty na faworyzowaniu członków rządowego bloku.Ta cecha
jest najbardziej istotna w obecnym ustroju gospodarczym i społecznym dol
ski.Nikt bodaj prócz kilku dygnitarzy nie ma legalnego dochodu,który od
powiadałby jego stopie życiowej.Wszyscy korzystają z ulegizowanego czrcrnego rynku,wydając na ten cel ogromne sumy,z których pochodzenia nie umie
liby się nigdy wytłomaczyc przed prokuratorem.Oznacza to, ze na rynku istnieją zarówno towary jak pieniądze poza oficjalnymi przydziałami i docnodami,które moznaby rozdzielić w sposób sprawiedliwy.Zycie gospodarcze prze
ciętnego człowieka przesuwa się coraz bardziej na nielegalne tory,coraz
większa część dochodu jest zdobyta nieprawnie.Najniższa płaca robotnicza,
wyrosi 1000 zł.,urzędnicza - 1200 zł.,w najlepszym wypadku korzystają oni,
ale nie ich rodziny,ze stołówek.Do niedawna zarobki były jeszcze niższe,
jest rzeczą oczywistą,że z tego nie można wyzyc.Cóz więc robią ci ludzie,,
z czego" żyją?Poprostu kradną,biorą łapówkispekulują. I o to właśnie chodzi,.
Członkowie partii korzystają z niezwykłych ułatwień.Robotnik nalc- cy do PPR dostaje się szybko na kurs zawodowy,który zapewnia mu wyższą rłccę i korzyści w naturze.Urzędnik pewny politycznie rnoze liczyć na awans
nieproporcjonalny do swych" kwalifikacyj .Majster zostaje*'inżynierem”, party
ny spec - dyrektorem szpitala,dobierając sobie lekarza na technicznego^ do
radcę. Prawomyślny młodzieniec z ukończonymi 7~u klasami szkoły powszechnej >
dostaje się na Uniwersytet,człowiek bez żadnego wykształcenia przechodzzi.
' 6-0 miesięczny kurs,by zostać sędzią lub prokuratorem.
Wszyscy ci ludzie protegowani przez reżim zdają sobie sprawę ze swego bra
ku kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach i dlatego służą wiernie i śle.o 1

■
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komunistom,zdając sobie sprawę ze.z.upadkiem' obecnego reżimu kończy się ich

kariera* Oprócz korzyści, jakie da je im wyzsze stanowisko kradn^oni jakze^

-sihCłi.s
Nikt się tym nie przejmuje do. cz^u.Ale

|

8d:, Moś ti,z, sl„

z cmiią guy
złodziepolitycznie niewygodny,ma się go
0 d7j.aiacza.Rezimowi chodzi właja, zlikwidować. Jako człowieka 1 .pyry^^^yy^iy^plokrac ji, oplecer.ie
śnie o uzależnienie każdego obywatela u
jtw0 -?est uzyskać rehabilitysiącem nici,które nie pozwolą mu się^wym ^'jest ich nrzecież wielu w
taęje,nawet jeśli było się członniem ■---a
dyscypliny.Wtedy przy- tl
UB.Ale biada tald.emu.który wyłamałby sio
1 r stytuciach, szpi?o^I mu się wszystkie grzechy. Za Y^ystko w urzędach,w instytucjacn^j
talach trzeba płacić.Bo szpitala nie pt .„y.. ją
jmienpOnego przez

't:W:Leń'

Ppiskie,życie gospodarcze jest z^jnowane,daje jednak^mozlrwosci^^^

1

znacznie wydatniejszego zaspokojenia po ?"j®
”s7ołeczeństv;o na drogę
ne.Państwo odsuwa jednak ue mozn.- sc^,. t J
J- obywatela od policji,
formalnego przestępstwa,by w ten sposób uzależnić, obyc.a.eia
1
Ale tak nie buduje się demokracji.

TĄJNE__WI^EIĘNIA'

JSSS.3 S;“™P™i=,=i ==»»«.««» »-«• »» -»•
w Lublinie.
. , .
.
eie na oddz.X i XI więW Warszawie więźniowie polityczni yi ej. yją
Q
. przy ul.Pogozienia przy ul .Rakowieckiej, w piwnicac ^za
w Rembertowie zno.jdunewskiego 12 na Woliborzu oraz przy ul.Srodtoiej L.W K«oe
więzieniu
je się obóz koncentracyjny,.podobnie we Włochacn p ... •
• kil^ et 2 AK.W Ma.- I
Sosnowiec - Radocha znajduje się ok,|
^omu nKTOkrz^ul.Wieniawskiej.W
danku-killmset członków AK. W Lublinie w domuJ^^pi
więźnlów polityceLodzi więzienie przy ul.Kjterlinga.-ia.-_yo
I
miasta nadto oddział ponvch.
Kraków
- więzienia
w piwmcacii badania
> <.«. p odbywają sięw-UB
.
Tjn ppoy
•• •
llt?^y
w
ullMontelupięh.Wstępne
przy ul.Sti"
ul._
szewskiego.Okna piwnic i pierwszego piętz|
Polaków
zienny przy ul. Słoneczne j .;Mątwy - wielki obóz, z Krorego o...,,
wywieziono dotąd na wschód.

POWYBORCZE_REFLEKSJEw
Radio warszawskie podało wreszcie oficjalne Y^i^H^ikowanych* cwir. I
się nimi zbytnio nie przejmuje, ani
^^^czenia do cze<^o przyczyniły
j

oszustwa na wielką skale w liczeniu głosow. ^eza ®pgnp^ Wbrew logice nie
ją sobie sprawę, ze referendum nie mogło n cz g ^ie, „a prawo.Dlatego ma
|
itosu»Ż6,,« kt«r.6o »o.=« Hele »»"

pytanie,6?% - na drugie i 9*% - na trzecie.Największą i....... . ......
czono dla Mikołajczyka w Małopolsce i roznansam.
;lat@eo ze trzeba
Mimo tak spreparowanych wyników,a m°ze właśnie dlatego z
je było preparować,rząd czuje się poważnie z?»^P^o jony. Liczył on J
na większą ilość głosow,niz faktycznie (nie i negatywnych głosów w spra-Zastanawiającą rzeczą jest wielka iloscnegarywny.n gi
r^^^
wie reformy rolnej i upaństwowienia przemysłu.3 dozwolone stronnictyjne nie wyczerpują tagadnien poii tyczn;y.....• ,yzez sito UB przeszła
zalecały przecież odpowiedz • tak .Mimo ho nawei prz
-ipAnak ze tak
znaczna ilość głosów negatywnych.W praktyce m.6
‘ 4 Wskitek perfidnego
wielka i Loś$ Polaków przeciwna jest ^^efor^L>T^;sowariu usiłował^
sformułowania pytań wielu wyborców,biorąc udzi^2. v g
, - |

odpowiedzieć na inne pytania niż postawione w referendum.Ci którzy odpo-na
dal i łłhier' -na pierwsze -pytanie nie zawsze wypowiadali się v» ąprauie
sienią senatu,Był to jedynie krok zasadniczy,podkreślenie opozycji pi ze
ciwko rządowi .i danie poparcia Mikołajczykowi.Co do meritum.sprawy
y
-orzeciez ludowcy przed wojną walczyli przeciw Senatowi. Dzisiaj zagod-iieni , .
to stało się drugorzędne.
-l
Połączenie
z____
upaństwowieniem
pizemysiu .j 10
K,-k; c
.
Isurowy
V reformy
.
V rolnej _za
o,._
__
__
<
a V> -n rz o r> n ixr TIT-iP
reformą
głównym źródłem niezadowolenia,Można cyc
----------- c rolną,a przeciw upanstwowieniu przemysłu i odwrotnie.Pytanie sformułowano demagogicznie.- łc
śnie ten punkt referendum budził największą obawę komunistów,wyraża i ;
wiem votum nicuznosci.
,
।
nr
Nie jest to wotum nieufności dla samych reiorm, ale protest pi .^iw
ich formie i sposobowi przeprowadzenia,przeciw tym wielu zasadniczym grze
chom i błędom, o których w Polsce nie wolno mowie.Komuniści,którzy sarnią y -f
ko znają prawdziwe wyniki wyborów otrzymali negatywną odpowiedz od u>po-Leczeństwa.Ale nie myślą rezygnować,przeciwnie należy oczekiwać takiego ,.ize s
orania gruntu15 w Polsce,by nie było niespodzianek przy wyborach sejmowe. .
Mikołajczyk domaga sie dzisiaj kontroli wyborow jesiennych pn-ez
St.Zjednoczone,W.Brytanie i Rosję.Jeszcze jedno złudzenie.Nie wybory stwo
rzą rząd i program,ale komunistyczny rząd stworzy takie wybory,jakie mu
będą potrzebne.

KSI^:2KA„T. NORWIDA •
"Plotka ó Europie"
* Jest cały szereg spraw powszechnie, znanych wsroa.. Polaków, a niedostępę
nych dla mentalności zachodnio - europejskiej .Są prawdy i systemy mysieniaj
na zachodzie,które stają się coraz bardziej obce Polakom wciśniętym prze-^j|
mocą w obcy system,
,
,
o
Istotna wartość książki T.Norwida “Europa skvallrar -Ulotko. oh
ropie), wydanej świeżo w języku szwedzkim polega na wypowiedzeniu ,w pros y
i uczciwy sposób tych właśnie rzeczy. Jest w niej cos więcej - swiac-.oma, a
jednak nie rzucająca się w oczy synteza,która dzięki swej bezpretensjonal -|
rości tym łatwiej przemawia do czytelnika,Eorma lekkiej gawędy daje wraże |
nie bezpośredniości.
.
.
.
z
. .
Książka zawiera wrażenia dziennikarza odniesione bezpośrednio po, , i
kapitulacji niemieckiej w wyzwolonej Europ4e zachodniej* IPlotka^o Europie®
propaguje w sposób dobry i zrozumiały dla Zachodu sprawę polską-darowno
cudzoziemiec jak Polak może w niej znaleźć wiele materiału dla uzupełnienia
i sprostowania swego sądu o dzisiejszej Europie i prądach myślowych,wuore
dziś- w-niej . kursu ją. Autor apeluje do dobrej strony ludzkiego charakteru,
wystrzegając się nienawiści i zaślepienia.Warto,by książka ta-przet^omaczona została na język angielski,gdyż może oddać sprawie polskiej duże usłu
gi zwłaszcza wobec czytelnika amerykańskiego.
7
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GEN.MICHAJLOWICZ_SKAZANY_ NA .ŚMIERĆ
Jak- było z g(-ry do przewidzenia proces w Belgradzie zakończył sie_,
wyrokiem skazującym g\ .Michajłowicza na karę śmierci-.Prokurator siwiej.dzi..w swym końcowym przemówieniu, że Micha j łowić z by?; kolaboracjonistą od
szych dni swojej działalności.-Prokurator podkreślił, ze stało się jasne,lz
oficerowie brytyjscy i amerykańscy w sztabie Mchajłowicza w rzeczywisto
ści popierali współprace z okupantem i walkę przeciw ruchowi wyzwoleńczemu
Ti to.
x . Prasa angielska i amerykańska przyjęła, z oburzeniem, wyrok na
narodowego Jugosławii,który pierwszy rozpoczął walkę z najeźdźcą nieuie
i którego nwiną“ było to jedynie,jak stwierdza BBC,ze walczył nietylko prze-j
ciw Niemcom,ale i przeciw Bolszewikom.

KRÓTKIE
—
—— — —— —— • * •— WIADOMOŚCI
•—• —• •—W **** ~~ **
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SPRAWA RUSINKA.Przeciw znanemu działaczowi bloku rządowego w .Gdyni,
K Rusinkowi skierowało kilkadziesiąt osób oskarżenie na piśmie,zarzucając^
mu,że jako "kapo11 w obozie koncentracyjnym Stutthof znęcał się na., usi.c-. -J
więźniami. Krążyły juz po mieście pogłoski, ze Rusinka aresztowano, gdy
ło się,ze to aresztowano pod zarzutem oszczerstwa owe kilkadziesiąt osoo,
które'podpisały oskarzenie.,A Rusinek nadal znajduje się na wolności.
ROBOTNICY '‘'Zjednoczenia przemysłu wełnianego w Bielsku’' zaprotesto
wali na zebraniu Ewiązku zawodowego przeciw temu,że-naczelny dyrektor njo
noczenia, b. oficer Armii Ludowej obecnie vj stopniu ma jor a,.Schmidt zajmuje ygj
dziewięciopokojowe mieszkanie i wydaje miesięcznie conajmnioj
T
mając pensji 3000.
.
n
4
. .
ROBOTNICY W POLbCE,uczestniczący w pierwszomajowych maniiestacjacn |

dzema. pQLSME K()NIB DQ ROSJI.Mieszkańcy miejscowości Korszyn na Mazurach
obserwują codziennie ciekawe transporty,idące li^ią
cPolski,
s ?baa s
—B BR V
rosyjskich.® Korszynie,gdzie kończy się tor wąskotorowy następuj p
dunek na szerokotorowe koleje rosyjskie. ,
^ńPrwszvm rocznym
PRZEMYSŁ POLSKI przejęty przez państwo dał w pierwszym roc -jnkresle
w wysokości
budżetu. urządzic
. ,A dn.
Ari
okresie eosnodarczym
gogodarc yrn^deficyt ps
^który st 7% ogolnegc
ictwo panowało
7 lipca w Krakowie został przez UB zakazany.Wiadomość, o tym zakazie umie
szczona w "'Gazecie Ludowej" została sroni. iskowana.

_nowy_rozbiór„polski_?
Jeden z najbardziej wpływowych publicystów amerykańskich,niewątpli
wy autorytet w polityce międzynarodowej Waltep Lippman
nikach amerykańskich,które obsługuje artykuł wstępny o spodziewanyms oj u
„ „ n niemiecko - sowiecki nulowa Mołotowa by^a przygo
towaniem do tego aliansu.“Jeśli Niemcy odegrają swą rolę prawidłowo pisze
Lpppman,Rosja opuści w dogodnym momencie Polskę i jeszcze raz do spo,.fcL
Niemcami dokona r o z b i o r u t o g- o k r a ? Ue
. Fr<iric-ii -jak to
lłIV:ołotow nigdy nie ośmieliłby się wystąpić przecie j
obecnie uczynił na korzyść Niemiec,gdyby nie miało to hyc przygotowanie
dc zwrócenia się przeciw Polsce".
POLACY URATOWALI TYOI^CE_ZYDOW_Z_RA,ŁHITLEROWSKICH_
- «• w- • •• "* ■»-*

•"* **•* *

W oficjalnym o'ganię Żydowskiego Zw.Socjalistycznego Der Wec...ei^
ukazał się artykuł dziennikarza żydowskiego z -.arszawy Schwarza p.t. . ... .
się mówi la mało:t. Autor staje w obronie flaków i cytując liczne.fakty^udo
wadnia, ze społeczeństwo polskie z caŁy-- poświecenie...
o
ratowało żydów,w czasie okupacji niemieckiej.Schwarz przedstawia gda.v
postaci,które pomagały Żydom w pracy podziemnej .Pomoc
ścian od- •
śmiertelnym niebezpieczeństwem,polegała na
Ł, aod
stępowaniu mieszkania prześladowanym Żydom,kopaniu pod s,.pp. tvch nomoctym mieszkaniem,wyrabianiu fałszywych dokumentów,i r.p.wzereg ych po oc
ników zgładzili Niemcy.Jeden z delegatów Eundu,Kiszbrun opowiadał pruoro.i
o pomocy,jakiej doznał od adwokata w Warszawie,otopnickiego który chronił
go w swym mieszkaniu. Wymienia dalej szereg nazwisk Kolaków, którzy porno Se,li
iydom,red.Obarskiego,Wiewiórskiego,p.Zelwerowiczową.i J^Y^S^zawieJza- '
Żydów pracowało w tajnym biurze undu przy i..,, z-órawiej
1 =
konspirowanym w polskim mieszkaniu. Tyle autor artyrułu.
,
4rm-w'h
• Wszystkie te fakty są w Polsce znanie, ja< również tysiące innych
podobnych, ,-ielu Żydów ukrywały zakonnj.ce Rodzin;/ Marii w domu s tar cc w pi
ul.Belwederskiej 20.Ks.Roztworowski uratował setki z^ydow, zwłaszcza uki-j^a
jąc ich jako chorych w Otwoclm.Sanatorium Miejskie w Otwocku.było ^ownics
-punktem, gdzie lekarze polscy ukrywali Bydow,m. inn. adw. ł alla i ęrzez pewiy
czas znanego pisarza Bruno V/inawera,który jednak zginał później
<
■ tlerowskich. Zakonnice w Laskach uratowały wiele żydówek,ukrywając 3© w cw.-ym
klasztorze z narażeniem zycia.Parę tysięcy Zydowza fałszywymi papierami
mieszkało w willach polskich w Milanówku i Leśnej o- ;..i\ lc.
z
,
I.s.Pudel i ks.Plater pozwolili zamknąć się w g lotcie, cy moc peanie
swą samarytansą służbę wśród Żydów.Dr. Sołowie jeżyk przez Ailka la
w skrytce pod windą we własnym domu w Al. erozolimskich,otoczony opi^ną
lokatorów. Zona jego pracowała w AK.
.
.
,, .
V/ czasie powstania warszawskiego Armia krajowa, odbiła z rąk
kich t. zw.Gęsiówke" , żydowski obóz koncentracyjny, ratując
Zyctow syc
zanych na śmierć.Żydzi ci brali następnie udział w walkacn. .
Znany, działacz narodowy Mosdorf został rozstrzelany przez Niemców
w Oświęcimiu za pomoc ‘Żydom.
-i;
•
Jak stwierdził oficjalnie przewodniczący -omitetu żydowskiego w
Warszawie podczas okupacji (pseudonim Józef), otrzym'yv;ał on co miesiąc za
siłki od Delegatury Rządu Londyńskiego dla 10.000 Zydow ukrywanych pracz
Polakó w w Warszawie.
Również przy pomocy Polaków wydostał się z ghetta adw.M.Ettinger
,
.
..
r
tuz przed wywózką do Treblinki.
Ni-etylko w Warszawie,ale również na prowincji Polacy ukrywał ^y
j
dów M.inn. znany reżyser i dyrektor Teatru Po±ssiego Arno? 1 > zjd?man_ usay
się
w
majątku
Morstina
pod
Krakowem,
gdzie
występował
jaj^o
Krewnę.-r^a
,
wał
ściciela.Warto o tym wspomnieć teraz, gdy policyjna "czarna sotnia wywodu o
w Polsce po promy, a rząd zwala odpowiedzialność na naród 1 tj.cc .
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wlwchdsci z kraju

LIMA KOLEJOWA Hajnówka-Białowieza została uroczyście otwarta dla
ruchu pasażerskiego.W ten'sposób przywrócono połączenie między warszawą a
Puszczą Białowieską.Cześć Puszczy znajduje się obecnie po stronie sowiej
klej, Z Warszawy donoszą półoficjalnie,ze są widoki,iz odcinek sowiecki pizy
padnie z powrotem Polsce.
.
. XIIo^Ql7Q.-V-1
•■JEST.J/ E".IRYTOWANYM ROBOTNIKIEM, pisze czytelnik ‘Życia v/arsza.y .
Jako emeryt otrzymałem kartę żywnościową pierws-ej kategorii, a moja mcc.cx
kartę drugiej kategorii.Przewidziany w kartach przydział obe0mu0e mą.cę,chleb
i cukńer,tłuszcz i kaszę.Cóz mam jednak z posiadania tych mait,g-^ o^,. 1. .
b.r.nie otrzymaliśmy na nie z zoną nic poza 1 dk. herbaty,ęeszcze w
• niu.Ani bochenka chleba ani nawet kg.soli.karty są nietknięte,a za c.i
muszę płacić w Wilanowie $0 zł. za kg.?"
o+^-na-n-i a n
500 ZNIWLREK zakupionych w Szwecji nadeszło do Odym.btarania. o
kupno większej iloścj żniwiarek nie dały rezultatu, gdyż szwedzki przemysłu
zawalony jest zamówieniami.
..
.
,.
EGZAMINY ADWOKACKIE dla aplikantów odbyły się w Warszawie w san
Ratusza.'Dyplom adwokacki zdobyło 7-7 aplikantów.
.
KLUB KRYTYKÓW LITERACKICH jako sekcja przy Związku Dziennikarzy,po
wstał w Warszawie.Zarząd klubu ukonstytuował się następu jąco .Pre zes , 4. ci^i
mierz Wroczyński,Wiceprezes - T.Syga,Sekretarz - J.Kuryluk,członkowie. .
"Karczewska i J. Szwaj cer.
■
.
SAP KARNY WE WROCŁAWIU skazał na śmierć Hermana Tohnera, b. strazni
ka więziennego w Brzegu za znęcanie się nad więźniami Polakami. , ,
,
20.0001000 zł.prze znać żyła Rada Ministrów na usunięcie śmieci ze
■
śródmieścia V. arszawy.
,
n .. .
„ '. . :
I
DO GDYNI przybyły dwa statki gdańskie "Weichsel1* 1 Hainia oanaie .
zionę w brytyjskiej strefie okupacyjnej i przyznane Polsce.
W PORTACH powołano do zyo .a społeczne komisje,kontrolne, ktorycn za-; *
daniem będzie zapobieganie rozkradaniu towarów w czasie wyładunku ze stanów*
Komisja asystowała po raz pierwszy przy wyładowywaniu amerykańskiego stat
ku,który przywiózł paczki przysłane przez Polonię amerykańską.
DYREKTOR UNRRA na Europę,gen.Sir Humphrey Gale przybył w dniu ±u
licea do Polski dla wizytacji prac UNRRA.
•
,
W KIELCACH aresztowano na rozkaz z Warszawy zastępcę komendanta po
licji miejscowej w związku z bezczynnością policji w czasie zajsc.
CENTRALNY UlKĄD PLANOWANIA przystąpił do opracowania spisu zawodo
wego w Polsce.Spis obejmie wszystkich fachowców wg,wykonywanego zawodu 1
Dosiadanych kwalifikacyj.Spis rozpocznie się we wrześniu b.r.
PO ZNIESIENIU ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH spadły w Polsce ceny zboza,ęam
donosi "Głos Ludui
. .
JOZEF MEHOFFER ZNAKOMITY ARTYSTA-MALARZ,długoletni Rektor Krakow
skiej Akademii Sztuk Pięknych zmarł vj Wadowicach k.Krakowa. . . . . .
3
1
\N GDAŃSKU odbyło'się uroczyste otwarcie biblioteki miejskiej poiączo^
ne z obchodem jej 550 - o lecia.
.
,
W BIELSKU w, magazynach "Społem'1 złożono czysto wełniane tkaniny
pochodzące z darów UNRRA-dla rozdziału między robotników.W,czasie rozdzia
łu okazało się,ze wełniane materiały "zniknęły",a na ich miejsce znalazcy
się w składach wyroby miejscowe z wełny drzewnej.Wyroby bielskie odsypane
via Centrala Tekstylna do Rosji przędzone są z t.zw.białej wełny,pocnodzą
cej z darów UNRRA dla Polski.Bielsko pracowało do końca maja wyłącznie na
surowcu z TJNRRY.
POSZUKIWANIA

x

LIS ANTONINA,De Geersvagen 5,Einsp$ng poszukuje Władysława Grzędy
aresztowanego przez Niemców w Dobieszynie pod Warszawą,przebywającego ęa- ;
koby w Szwecji.
LISTY DO POLAKOW W AMERYCE w razie nie posiadania dokładnego adresu
kierować można do Biura Rady Polonii Amerykańskiej2American Reliel lor .co-I
land,1200 N.Ashland Avenue,Chicngo 22,Illinois.

Z powodu przerwy wakacyjnej następny numer "Wiadomości Polskich
ukaze się dnia 1 sierpnia 1946.
Prenumerata "WIADOMOŚCI POLSKICH" kosztuje 2 kor.miesięcznie.Ogłoszenia o
poszukiwaniu rodzin są bezpłatne dla uchodźców w obozach.Prosimy o czytelna
podawanie nazwisk i adresów przy zamawianiu prenumeraty.Przekazy i korespon
dencję kierować należy na adres Redakcji.
Godziny przyjęć w redakcji w dni powszednie od 11 do lę-ej.
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Wydawcy s Stani sława Dahn i Friherrinnan Józefa Armfelt.
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