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Niezależny tygodnik informacyjny

@TONAJHIPOTEKA
Jesteśmy jak owi ludzie budujący wieżę Babel,którym pomieszały się
języki:nie możemy porozumieć się z sobą.Jesteśmy jak człowiek,który wsjutek choroby krtani stracił głos-melodia^ dźwięczy mu w uszach,a gdy usta
otworzy do śpiew wychodzą inne niżby chciał tony.
.
Niedawno ktoś przyjezdny z Warszawy po przeczytaniu .Wiadomości
Polskich” wykrzyknął szczerze zdumiony r'A przecież jednak oni są emoera
j
tamij"Człowiek ten był zresztą, wyjątkiem - naogoł nie wierzymy słowom wypo-*
władanym i napisanym^mają one inne niż mieć powinny znaczenie^ednak zderza
się czasami,że w prywatnej,intymnej rozmowie używamy jeszcze słów,prawdzi
wych, jeszcze czasami wierżymy sobie nawzajem i rie podejrzewamy się z g y
o kłamstwo.
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Spróbujmy być szczerzy ze sobą i teraz.Jeśli em gracja ma.spełnić
swa rolę arki przechowająćej wśród obcych Święte Świętych narodu, zar wolnego ducha - musi dać z siebie wszystko najlepsze.Moralni.) i politycznie, j
życiem codziennym i myślą musiosiągnąć poziom najwyższy na jawi suac społe
czeństwo. Emigracja polityczna winna stać się rodzajem zakonu ludzi zoo1nych do wszelkich ofiar i każdych po.-więccn. Mc o wyrzec się niu.yl
cg
izmu, ale spraw prywatnych, często rodziny,Polacy są do cakicli oiiar ztiou
i dawno nie istnielibyśmy jako naród, gdybyśmy tego nie potralili..
Drugim warunkiem jest czystość ideowa przy wysokim poziomie morai—. ,
Uderzmy się w piersi - czy zawoz'e tym warunkom odpowiadamy?Trudno
jest odpowiedzieć twierdząco,Są wśród nas ludzie małego ducna
dla nic
niema miejsca wśród emigracji politycznej,Są ludzie skostniali,którzy yl.
dlatego nic wracają do kraju,że nie panują tam.stosunki z r.IMnJ i którzy
nawrót tych stosunków w Europie i w Polsce powi<aliby z zadowoleniom.la
grupa uchodźców,prawdziwa "biała emigracja" jest jednym z.najpoważniej
szych obciążeń polskiego uchodźctwa w drr.u dzisiejszym.Dzięli ich onenosei
można postawić i stawia się emigracją zarzut reakcyjnosci,. zarzut tym >ar~ _•
dziej trujący, że szkodzi sprawie polskiej wszęczicu w^kraju i zagranicą.
Szeroko zakrojony prąd reformatorski idzie falą przez Europę.Euro
pa musi zrealizować swą przebudowę społeczną,jeśli chce istnieć. v_n < o
tego nie rozumie,ten kto przeciw temu prądowi chce płynąc zkodzi sprawie
polskiej już samą swą obecnością.
Walczymy o wartości wielkie;o wolność narodi
—.. iy swobodę. jednostki,.
0 demokrację,a więc ustrój, gdzie każdy mógłby posiadać poczucie odpowioclziaJ|
ności za cało społeczeństwo,, 0 braterstwo, a więc,o wiarę w dobro ludzKioj
natury i o miłość,jako o jedyną drogę : eaiizacji^ dobra.
Są tp zadania,przy których nie możemy sobie pozwolić na trudną
hipotekę ludzkiej małości lub egoizmu ^Emigracja polityczna polska, musi
zewrzeć swe szeregi.Musi zażądać od każdego człowieka indywidualnie, ocl
każdej grupy zdeklarowania się., od każdego stronnictwa przec.stawienia pro

polska wolna istnieć może tylko w wolnej Europie,Musimy wylegity
mować się nietylko przed sobą, ale przed Europą,ze .jestesny wspołbojownika-^
mi europejskiej walki.Naród polski Jako całośc tej legitymacji nie potrze-^
bujc,my jako emigracja polityczna musimy ją posiadać.
. , ,
z
Drobny'nawet cień usprawiedliwiający zarzut reakcyjncsci rownuznacz •
nej ze zgrzybiałością i degeneracją duchową - piętnuje .cały nasz^rucn - no~.
daje mu stempel,pod którym c,złomisk ryciny nauczyi.się juz .< .ostrzegać zaKio-a
manie słów i obłudę czynów*Cechy włoścówe wszystkim 'totalizmem.
.
Z tym piętnem jesteśmy,skazani na
rozumienie, - . pwamy oiiarą. .
pomieszania języków,dwuznaczności słów, nazw i pcjęc»>-.# .
.
Sposób na to jest tylko jeden,lc co jest małością i.uo co jest,
wstecznictwen musi stracić możność zaliczania się do nas.Emigracja musi
zdobyć wyraźne oblicze.
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Głośna sk?^-a SP^ ostatnio w kraju śmiała akcja partyzancka pod. Panor£e?00O£ni»*a£‘,:i‘ Ga?h,a'!:k® partyzanci zatrzymali pociąg i Odbili trans-. ■
■^YnP^dYpAT13
Piskich,którzy za próbę strejku znajdowali się w drokJYLt?- ,Annaa 20stała uwieńczona powodzeniem.Kolejarzy uwolniono,zaś
konwojentów z UB uprowadzono "do lasu”.
*
^dSIM"IEJSZY_0KR§G_PSL_2__RgZWI^ZANY

m p^oai7/J.-daPSZawY donoszą o kolejnej likwidacji przez policję okręgu PSL
v v e°-i0-'-}e«,jest to w ciągu ostatnich 2 miesięcy jedenasty okręg Stronni
ctwa rozwiązany przez władze,
cb ou±unni
ina^,roCr^niZWląZ2n:Le okr^SU PSL w Rzeszowie jest dotkliwym ciosem dla ruchu
Okręg ten należy w Polsce i. uważany tył zawsze, obok krakowskiego
n ws..\iego, z<a lortecę wpływów stronnictwa.Równocześnie policka prze
prowadziła masowe aresztowania wśród działaczy ludowych.Jedynie w rzeszowim aresztowano,ponad 500 ludowców,Oczekiwane są dalsze represje.
Równocześnie nadchodzą informacje,że komuniści tworzą obecnie fał
szywe
ronnictwo Pracy, kontrolowane i kierowane przez PPR.Komunistyczni
członkowie egzekutywy zawieszonego Stronnictwa Pracy zebrali się i ogłosirir/i
df narodu",w którym nazwali akcję prezesa Popielo zawieszenia
aziułanosci otronnictwa - "objawem choroby umysłowej”.Komuniści zapowiacają zwołanie. Rady Naczelnej Stronnictwa na 18 sierpnia,przyczyn do tego
czasu.wszystkie okręgi stronnictwa mają przeprowadzić generalną czystkę,
usuwając elementy niezależne.W ten sposób,jeśli owa Rada Naczelna dojdzie i ;
fłtfltkuł.1?CZe g°wstac jeszcze jedna, agentura PPR,która działać będzie pod
lałszywą firmą Stronnictwa Pracy.
u
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Równolegle z akcją policyjną nie ustaje teror partyjny.
v
‘
Ludowej,T dowiadujemy się o dalszych mordach na działa
czach PoL, dokonanych przez bojowki PPR.W nocy z 12 na 13 lipca w Górach.
^tPi”M0wskl. trzej nieznani sprawcy'uprowadzili z własnego mieszkania
Zachtltk J^1?ibowe8o E?L,kichała Zachariasza,którego następnie zamordowali
winaf1^05ył *tuB°letnim działaczem ludowym,podczas okupacji należał do
I
v.łc(.z powiatowych.podziemnego ruchu ludowego i brał udział w walkach batanonow chłopskich.
T/_ r. T ^npa 19 lipca zamordowany został sekretarz powiatowy PSL w Tłuśćcu.
osobni
w biały dzień dro^ z Tłuśćca do Międzyrzeca.Trzej
gdzie go ^tem ^lezion^,naStęPnie zasto^lili, zostawiając trupa w losie,

deszcze_jeden proces nsz
o
. v; warszawie rozpoczął -się nowy proces przeciw członkom NSZ i OP.
wrzoć
C udSłał w,
zw. Brygadzie Bohuna,która rzekomo miała &a—
wlelkąPak5ję"i:botażowhnCai:L,°
* °rSanizac^mi ^-granicą oraz

m/idlwn^n oskarżonym jest szef organizacji,Koeaszewski,który jak poawskp',mlał w śledztwie przyznać,że w końcu 1944 r. t.zw.
rozfe™ ktri ? zawarła zawieszenie broni z Niemcami,by uniknąć dalszego
że wś^d^ZLLP)mShd?1C 0,Mzlanły-W zachód.Przyznał on rzekomo również,
°P była pewna iiosc sympatyków Mussoliniego,natomiast
1
" ył jakoby znajdowali się tan-zwolennicy hitleryzmu.
która
2nad<3uje się również kobieta,Janina Konopacka,
ctora spełniała rolę skrzynki pocztowej” organizacji.

demokratyczne przydziały
Polsce"
i i'2L?1CG,.kt2ra kaza|al?y oczekiwać stworzenia w"socjalistycznej
wszoehni
1
syst9iaLl rozdziału żywności,powstał tan określany po-rzezhideoln^^^eCZrf \rGakcyDIY systGK1 deputatów.Ten system zwalczany
■j
• ;m 40£iczne ruchy lewicowe był pierwszym krokiem komunistów na rynP7v nń *A/bC11 wY,nIskin.-b rzeciętny obywatel bez względu na to czy korzysta
tz^z>ykłych,niedostatecznych przydziałów żywnościowych,musi dbkulayn rynku po cenie przekraczającej jego możliwości. Le,anasta na kierowniczym stanowisku na przydział t.zw.”kiei^raeuieyw*M^?'oł 5°Gt. dYpektca?en,otrzymuje przydział "dyrektorski”, jeżeli
od Hvrcktn^ a k StwlGZna pr 9Z teS0 przydział "ministerialny”,wreszcie
’■ : dopartmientu v;zwyz otpzymujc "przydział reprezentacyjny”,
rac.en z takich wyższych przydziałów nic wyklucza niższego.Wobec

- v) -

tego dyrektor departamentu korzysta ze wszystkich pięciu przydziałów jedno
cześnie.W ten sposób staje się zrozumiałe,że dygnitarze ci żyją na wysokie!
stopie mino stosunkowo niskich poborów.Należy dodać,że podobny.system depu
tat owy, istniej e także w zakresie przydziału mieszkań,ubrań i t.p.Stwarza to
uprzywilejowana klasę ludzi,korzystających z dobrobytu i luksusu przy za
chowaniu pozorów niskich płac.Wszystko w imię demokracji.
"ECHA LEŚNE"

Lasy polskie mają swoją męczeńską tradycję.Snuje się nad nimi grottgerowska wizja,idzie przez nie legenda Polski Podziemnej,znacząc swe kroki
mogiłami bez imion i krzyży.Skarbiec bohaterstwa,tabernaculum krwi pod po
szyciem z mchu i igliwia - krwi,która wciąż jeszcze czeka zadośćuczynienia
i płynie nadal prawem trwającej krzywdy.
Kiedy w r.1944 Armia Czerwona przekroczyła polskie granice,wydawa
ło: się,że "leśni ludzie” będą mogli wreszcie wyjść .-na światło.Ale "sowiecka sprawiedliwość” sięgnęła po nich drapieżną łapą.Za lata walki - sąd i
kula.Za ofiarę życia - miano zdrajcy i rosyjski łagier.Wilno,Lwów - pol
skie miasta,oswobodzone polskimi rękami stały się świadkami masowych deportacyj członków AK,którzy zaryzykowali próbę ujawnienia.Wielu jednak znało .
węrtość sowieckiego słowa.Ci skierowali się na zachód w nadziei,że w sercu
Polski będą bezpieczniejsi.Ale i tu czekały ich druty Rembertowa i kraty
praskiego więzienia.Las pozostał więc schronem przed nową przemocą,nowym
gwałtem,oazą niezaprzeczenie polskiej siły wojskowej.
W miarę wzmagania się politycznego teroru,problem leśny narastał.
>./aj?unki ekonomiczne sprawiły jednak, że utracił on częściowo to ideowe obli
cze, jakie cechowało go dotychczas.Obok oddziałów wojskowych pojawiły się
bandy rabunkowe,jako wynik chaosu i korupcji,którą przyniosły Polsce rzą
dy ,lubelskie.Wypróbowany na długoletniej praktyce sowieckiej system poli
cyjny, wiele skuteczniejszy niż niemiecki sparaliżował kontrolę organizacyj niepodległościowych nad lasem.Selekcja elementu ludzkiego,koordynacja
ruchów wojskowych stała się prawie niemożliwa.Brak kierownictwa całością
ruchu partyzanckiego sprawił,że poszczególne oddziały,pozbawione wzajemnej
łączności i kontaktu z ośrodkami ideowymi bądź narażone są na zbrojną li
kwidację, bądź w desperackich rzutach dopuszczają się nieodpowiedzialnych
.aktów teroru.
Trudno byłoby określić dokładnie liczebność polskiego ruchu party
zanckiego w chwili' obecnej .Minister Bezpieczeństwa Radkiewicz w wywie.dzie
udzielonym prasie zagranicznej ..ocenił go na 5000,wobec ogólnej cyfry człon
ków, organizacji podziemnych:15.000.Są to oczywiście liczby śmiesznie niskie
i nie będzie przesadą,jeśli powiększymy je dziesięciokrotnie,.
/Politycznie oddziały leśno posiadają swe ośrodki dyspozycyjne .-w
organi.azjach podziemnych,lecz kontakt ten nie obejmuje całości ruchu.Na
północy (Wielkopolska,Pomorze,Białostockie) wpływy posiada NSZ.Na Mazowszu,
ujawach,w Lubelszczyźnie i krakowskim działa WIN,W Warszawie i okolicy oraz
w Kieleckim - OP (Organizacja Polska),W Małopolsce - tajno organizacje
chłopskie,zwalczające mikołajczykowski kompromis.Największe nasilenie ru
chu partyzanckiego jest obecnie w okolicach Radomska.Dęblina.Skarżyska i
Radonia.
.
Jeden z dygnitarzy warszawskich wyraził się niedawno,że PSL symbo
lizuje dwa ruchysPolskie Stronnictwo.Ludowe i Polskie Stronnictwo Leśne,
insynuując partii Mikołajczyka udział w akcji zbrojnej.Jeśli istotnie przy
schwytanych,partyzantach policja znajduje niekiedy legitymacje PSL,to jest
I
tc^albo wynikiem prowokacji,albo akcji aparatu komunistycznego skierowanej
przeciwko ruchowi ludowemu,wskutek której zagrożeni prześladowaniem człon
kowie zmuszeni,są w obronie życia szukać schronienia w lesie.Mimo wysiłków
UB,nie udało się ustalić jakiegokolwiek kontaktu organizacyjnego między
ruchem leśnym i stronnictwem Mikołajczyka,tak samo,jak wbrew frazeologii
i)r okurat orski ej i prasowej nie ustalono nici,-wiążącoj lasy polskie z enigm-- ’
cją i Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie.
.iadoności z kraju,które przez zagraniczne filtry dziennikarskie
Doz9 kurtynę nasycone są niepokojem o dalszy rozwój wypadków.
Daily,Mail11,pisze:"Jkryta wojna nękająca Polskę od chwili,gdy wkroczyły
J° uiej ocdziały Armii Czerwonej prowadzona jest obecnie otwarcie. TJyd ar żeni ■ j
zj^liza^ą się do napięcia. kryzysowego, odkąd lotno bandy występują coraz barenzyynie... "Jednocześnie korespondent podkreśla, że rząd przystąJ^-^iej likwidacji opozycji.Co jest zatyn przyczyną a co skutkiem?
vvzy oi enzywa, band leśnych przeciwko reżimowi ”, czy raczej ofenzywa konuni-styczna przeciwko -wszelkim przejawom ruchu oporu?
-Akcja pacyfikacyjna,2?ządu warszawskiego posiada narazie charakter
się, że komuniści nie chcą ryzykować generalnej rozprawy
w, obawie wywoł.ani a powstaniu, co mogłoby skompromitować ich w oczach zagr?aicy przed zapowiedzianymi wyborami.Być może,rezerwują sobie powszechną
D/OJtikacyjną,jako ostateczny argument dla wyniszczenia wszelkiej
'pozycji w kraju,Przed, paru miesiącami przeprowadzono likwidację partyzantów
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w okręgu białostockim,gdzie obliczano ilość ludzi leśnych na ok».12<000^
Przypuszcza sie,że zginęło w tej akcji. 8000 partyzantów.Obecnie. gon.Basz
kiewicz , odznaczony orderem.za. udaną czystkę,na. do przeprowadzenia zadamej
oczyszczenia*Lubelszczyzny.
Stępieniu ostrza akcji leśnej służyć mają.też.procesy.pokazowe,po-. .
dojmowane przy zachowaniu wszelkich przepisów sowieckiego.wymiaru spra
wiedliwości.Rachuby rządu warszawskiego opierają się również na^dwoch czyn-H
nikach. Jednym z nich są sporadyczne objawy nie za.d owo leni a.-ludności wiej
skiej wobec*przymusowej kontrybucji na rzecz ludzi z lasu.Drugim - akty
rozpaczy partyzantów, któr-zy nie widzą innego sposobu, wyjścia z matni, jak
poprzez otwarte wyzwanie.
.
. . .
x
• Wydaje się,że czynniki zagraniczne wciąż jeszcze nie zdają sobie
sprawy z nierozwiązalności zagadnienia leśnego w Polsce.Chciałyby oneroz-j
wiązać je wzorem zachodnim w drodze powszechnej amnestji.Niedawno Lord , J
Beveridge proponował taką amnestję dla Wojska Polskiego na zachodzie,kto
re odmawia powrotu. Gdyby nawet,co w dzisiejszych warunkach jest mało praw~|
dopodobne, wytargowano od Sowietów amnestję,obejmującą^również oddziały
partyzanckie, to dotychczasowy przykład łamania warunków dekonspiracji
ruchu podziemnego przekreśla a priori wartość każdego aktu amnestyjnego
nie popartego przez.gwarancję-Zachodu.
Niema dziś na emigracji człowieka,który nie rozumiałby tragedii
leśnej w Polsce i nie szukał jej rozwiązania?Wielokrotnie sfory rządowe
i polityczne podkreślały konieczność oszczędzania krwi polskiej i bc-zce-,
lowości zbyt kosztownego odwetu*Ale te teoretyczne wypowiedzi nie.wskazują,J
praktycznego sposobu powrotu ludzi z lasu do własnych domostw,gdzie cze— I
ka ich konfident i milicjant.W okresie rządów Gestapo, partyzant mógł za
wsze liczyć na pomoc i opiekę;Dziś nie wie on nigdy jak głęboko sięga pre
cyzyjny aparat«policyjny, żeru jący na nędzy ludzkiej i demagogii społecznej.
Sytuację komplikuje jeszcze fakt odcięcia Polski od śvziata.Powo
duje to całkowity brak orjentacji partyzantów w sytuacji politycznej, rachuba
by na pomoc z zewnątrz oraz rychłą zmianę koniunktury..
,
, .
.
Pierwszym zatym zadaniem kolski na obczyźnie winno byc uswiadonien^|
kraju wszelkimi dostępnymi środkami,że las może dawać schronienie jedynie
ludziom bezpośrednio zagrożonym,a wszelkie planowe rozszerzanie akcji zbroj
nej w widokach na konflikt międzynarodowy powiększa jedynie polską hokato? i..\
Masowy exodus z lasu nie jest ani możliwy ani celowy.Natomiast powolne
rozładowywanie przy taktycznym przerzucaniu jednostek do odległych dziel- a
nic stworzy im sposobność wsiąknięcia w masy,co przy ustawicznym ruchu,
ludności rokuje szanso ocalenia.Nakoniec ograniczyć należy wszelką akcję
bezpośrednią,skierowaną zwłaszcza przeciwko uzbrojonym oddziałom i zacho
wać postawę bierną,podobnie jak to czyniły spadochronowe oddziały solec
kie na terytorium polskim.
Nic rozwiązuje to oczywiście zagadnienia,które wbrew interesom
polskim,napierano siłą życiowej konieczności trwa.-nadal, grożąc pomnoże
niem 6-u milionów strat o nowe dziesiątki tysięcy. ,.
,
,
Zbłąkana w lasach polska, krzywda szuka napróżno drogi ocalenia.

NIEUDANĄ^PROUOKACJA
W prasie palestyńskiej pojawiły się doniesienia,iż rzekomo uchodź
cy polscy urządzili.nabożeństwo żałobne ku czci skazanych 9pu uczestników ?
pogromu kieleckiego.Akcja ta wyraźnie starająca się zohydzić uchodźstwo
polskie, i nawet wywołać czynne wystąpienia przeciw Polakom, inspirowana
przez komunistów nie udała się jednak.
Rada Naczelna Uchodźctwa Polskiego w Palestynie napiętnowała z
Lriąjsca tę próbę .prowokacji,wydając oświadczenie,w którym czytamy!.
"Żadne nabożeństwo tego rodzaju nie zosuało odprawione ani.w Dorni-,.
Polskim,ani w żadnym innym miejscu.Ani dnia 21 lipca,ani w żadnym innym'
terminie. Społeczeństwo polskie potępia zbrodnie przeciwżydowskie zarówno
z punktu widzenia moralnego jak i politycznego.Społeczeństwo polskie czy--,
ni odpowiedzialną za te zbrodnie komunistyczną administrację,rządzącą dziś
w Polsce,Wielka ilość dowodów przytoczonych przez prasę brytyjską, an eryk* i
ską i inną stawia, dziś poza wszelkie wątpliwości fakt prowokowania przez
reżim pogromów celem zohydzenia dobrego imienia narodu polskiego i umoż
liwienia. Sowietom utrzymywania, w Polsce większych garnizonów."

_E9GŁ0SKI_0__GEN.BERLINGy_
Gen. Berling,według pogłosek, jakie rozeszły się. w kraju,nie zosta" I
"zlikwidowany”,lecz żyje dotychczas i przebywa, w Moskwie na przeszkoleniu|
politycznym.Uporczywie powtarza się wiadomość,że Berling.ma. wkrótce zja
wić się .w Polsce celon objęcia jednego z czołowych stanowisk w armii marsz,
Zymirskic-go.
—

_______________________________________________________________________________________

POLAK -_WĘGIĘRiuDnĄ_BRĄTĄBKI_
Rząd wąrszawski .pobił wszelkie rekordy niedźwiedziej dyplonacqi.__
Zanosiło się logicznie na powojenną przyja
logiczne byłoby na-

ty czeskiej życzliwości, to nas ostatecznie me zdziwiło. Z. d

y

"Si:.

SZł°ŚClłBył jednak naród,który w czasie wojny stał po P^ociwnej gronie,
nino to przez cały ten okres zachował się po przyjacielsku w stosu. - rclal<ó»,bcggyp™ R.P-ESbPoSźĆrtbyłÓld. 140U00,X Aponi>, kędy
SSRSSK&rt Wogg.ESS
nas, wygnańców z własnego kraju,nie jako ofie j
j y,
8°ŚCi* Tok,w Węgrach mieliśmy naprawdę przyjąciół.Mimo obecności Gestapo
na Węgrzech,potrafili nas przed nin chrome,nie dla interesu,lecz v - v
poczucia honoru gospodarzy.
.
wmum <stów bv ograbić
Widocznie leży jednak w interesie polskichkomunio
, ■..
L
tat_
do cna nasz naród z s5mPat^»1?0Y.^1KZSehencii1FM?ysklej."Przedstawiciel polsM^głosi^n^owide^osek o dopieczenie Polski do komisji

warunki pokoju dla Węgier,do k^rej nają OT należeć Jedynie^( ^ła>
będące w stanie wojny, z Węgrani.Polska nigdy -SbTon
u
Polsce
Pozaten delegat warszawski zgłosił żądanie Zepłacc- c y;
ząunienj,en
odszkodowania wojennego. Wystąpienie to przyję
. P? odczuli"’"go jako nieże wniosek musiano cofnąć.Ale Węgrzy.go me zo.ponnięli.Odczuli go
przyzwoitość i nie nożna było inaczej tego odczuc.Nie obciąża on. jei.n.1
narodu polskiego,lecz rządzącą klikę.
1™riir hv nrzimodoboć sie
Podobno przedstawiciel polski uczynił ten krok, oy
kł°ch
Czechon. Jakiekolwiek były jego zamiary, jedno jest pewne . uzn. Ją
„ TV<-1O_nrl staiac no stronie Czechow,lub z Czechami,stając po srron_o ,
Wę|rów,ale‘ tego idnsztU.by skłócić się równocześnie z tyni dwona^paJistwenii.
z którymi powinniśmy być w przyjaźni - nikt prze..tyi. n
, dą
Ł
Przedstawiciel warszawski me wyjaśnił z jakiego tytułu -.o^ a od Wesi er.hiena tu wiele możliwości.Coprawda kilka pul pow
gierskieh stacjonowało w swoim czasie w Małopolsce Wschodniej.Czyzby więc
rząd warszawski żądał odszkodowania za...okupację Lwowa.

PRZEGL^D_WYDĄREĘŃ_MI£DZYNAR0p0*7YCH
Mino usiłowań,nie udało się tchnąć życia w anerńczny t;,wr
Jr J
rencji Pokojowoja.Przedstawiciele wielkich mocarstw nie zdają się
ą
zywaó do niej wagi.Byrnes’a reprezentuje na posiedzeniach najczęściej je.
kapelusz na krześle.Attlee zastępujący chorego Bevina znudził się wk^ncu
rozwiązywaniem na konferencji krzyżówek i wyjechał do Londynu.- edynym p-zn
miotem obrad były dotąd sprawy proceduralne.Cechował je -'opor małych pumom,
przeciw dyktatowi mocarstw. Oczywiście p ans twa wasalne nosji nie SucJi^y
nrzeciw wielkim mocarstwom.Akcję prowadziła Australia,popierały ją i.oicJidia,Belgia,Brazylia, Grecja i Pol.Afryka.Ob 6z małych państw pozbawiony moż
ności działania słabnie jednak w oporze.
,
.
N.
.
Tymczasem poza konferencją stało się faktem z jednoczenie Bi<>--icc
zachodnich.Rządy St.Zjedńcczonych i V/.Brytanii postanowiły .Lofinit;y\\nie g
połączyć pod względem ekonomicznym swe strefy okupacyjne,proponując j.
stąpienie do tego układu Praneji.Postanowienie o,jedności ekonomicznej i
administracyjnej Niemiec,któro zapadło w Poczdamie nie zostało wy om^.^
wskutek oporu Rosji,która ze swej strefy okupacyjnej chce^uczynię oazę
padową komunizmu na Europę?Już dziś stwierdzono siec nielegc^ną idIg.C'y.mkomunistycznych w zachodnich Niemczech.Obecnie Anglosasi posuawili
ję?
zresztą zgodnie z prawem i własnym interesem wobec faktu ^OAonanej.o.*
+
Rząd brytyjski postanowił skorzystać z umowy z Irakiem, z u zw^Y aj ą |
cej na ruchy wojsk w tym kraju i wysyła tam swoje o...działy z
.n..ją on
stać na straży brytyjskich pól naftowych vz samym Iraku, a.le równocześnie g
będą czuwały nad brytyjskimi koncesjami w Persji dokąd im \vkroczyc nip wnoeBrąstyczny ton krok wskazuje na nieustępliwość brytyjską w spra.wiu
nafty.
+
Rząd brytyjski,mający chwilowo więcej .rłopetu niż k rzyści z m^i-ą
datu nad Palestyną'nosi się z zamiarem zrzeczenia się go na rzecz UNZ/.em.-1lowo przedłożył on projekt zorganizowania federacyjnej alestyny, z.-_ ^zonoj
z 5-ech ,-rowincyj,z których jedna byłaby oddań7ydom.rrojekten.spoyj '.ł
się ze sprzeciwem zarówno Sydów, jak i Arabów, 'tany Zjednoczone zajmują
raczej stanowisko neutralne.
___

_______
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STUDENęi_POLSCY_W_SŻWECJI

Po zlikwidowaniu placówki Interim Treasury Conmittee w Stockholmie grupa kilkudziesięciu studentów polskich na wyższych uczelniach w Szwe
cji znalazła się w położeniu trudnym.Z dnia na dzień pozbawieni zostali
stypendiów,które umożliwiały im studia,zapewniając minimum utrzymania*Nie
można się dziwić,że nowa sytuacja nie jest dla studentów przyjemna.Stanęli
nagle wobec konieczności zarobkowania,co na szczęście w obecnych warunkach ■
nie przedstawia w Szwecji specjalnych trudności zwłaszcza dla ludzi znają
cych język szwedzki.
Rzecz jasna,że młodzież polska studiująca zagranicą nie może i nie.,
powinna być zupełnie. pozbawiona < I if 1-"- i poparcia materialnego ze strony
polonii zagranicznej .Argument., że większość młodzieży studenckiej na całym
świecie .dorabia sobie na utrzymanie pracą zarobkową,a czynią to nawet Szwe
dzi - domaga się jednak poprawki w tym kierunku, że inne są warunki dla
studenta we własnym kraju,niż dla emigranta politycznego na obczyźnie.
Pewna, grupa studentńw polskich w Szwecji poczuła, się jednak nie
jako urażona,że odebrano im stypendia i że zmusza się ich w ten sposób do
pracy często bardzo ciężkiej.nW takim razie wracam do kraju - słyszało się
na zebraniach studenckich - jeśli mam siedzieć za granicą poto,by zmywać
talerze w restauracjach,to wolę wracać do kraju."
Zgodnie z tym,pewna część studentów rozpoczęła flirt na dwie strony
Londyn przestał płacić,może zapłaci Warszawa?Takie "praktyczne i życiowe"
nastawienie pewnej,niewielkiej zresztą grupki pośród studentów budzi zro
zumiały niesmak.
Korzyścią całej sprawy jest tylko,że dokonała się automatyczna sele
kcja.Po jednej stronic stanęli ci,co wiedzą dokładnie w jakim celu uczą się
zagranicą,nawet kosztem ciężkiego trudu u obcych,Zdecydowali się na-pracę
dla Polski w warunkach emigracyjnych i nie mają ideałów na sprzedaż.
Po drugiej stronie znaleźli się ci,którzy nagle,w chwili gdy skoń
czyło się wygodne życie kosztem stypendiów z Londynu,odkryli w sobie przy
pływ wątpliwości.Jest to zjawisko tym przykszejsze,że wydarza, się wśród
młodzieży,której wartość dla przyszłości mierzyć nożna tylko skalą okazy
wanego przez nią idealizmu.W porównaniu z młodzieżą kraj ową, która studiu
je w najcięższych warunkach,głodując i chorując na gruźlicę - dając przy
kład bohaterskiego wysiłku w żądzy wiedzy i uporze wytrwania - ta wygodna *
grupka oportunistów wygląda bardzo niewesoło.Każdemu wolno zdecydować się
na powrót do kraju.Mózgi i ręce są tan równio jak i tutaj potrzebne.Musi
to jednak płynąć z wewnętrznego przekonania,a nie być wynikiem słabości i
oportunizmu.Tynbardziej,że ta grupka studentów nie ma najmniejszego zamia
ru do kraju wracać,a jeśli nawet będzie do tego zmuszona,to chce to uczynić
zaidobrą cenę.Tego rodzaju oportunizm,zwłaszcza gdy jest uprawiany w for
mie prób siedzenia, na dwóch stołkach nigdy się nie udaje,ani w polityce,
ani w drobnych sprawach walki o stypendia.
^LÓDOMOŚci_Z_DAMI
Oddział,dla spraw uchodźców przy Alianckiej Misji Wojskowej w
Danii podlega likwidacji z dniem 1 września b.r.,a całe uchodźctwo pol
skie przechodzi pęd opiekę Ministerstwa Opieki Społecznej i Duńskiego
Czerwonego Krzyża.
W związku z tą zmianą sytuacji mężowie zaufania obozów polskich w
Danii obradowali wspólnie dr.,12 i 13 lipca w Skodsborgu nad możliwościa
mi polepszenia "bytu uchodźców.Na zebraniu tym postanowiono powołać do ży
cia "Radę Uchodźctwa Polskiego w Danii",która na odtąd reprezentować całe
uchodźctwo i bronić jego interesów wobec władz duńskich. Przewodniczącym.
Rady na okres 6-u miesięcy wybrano dr.Stefana Narkowicza,sekretarze p.Szalę
Postanowiono przeprowadzić u władz Czerwonego Krzyża, zatwierdzenie Rady
jo.kc legalnego,reprezentanta uchodźctwa.Wreszcie Rada U.P, w Danii posta
nowiła nawiązać kontakt,ze Światowym Związkiem Polaków Zagranicą w Londy
nie i z Polonią. Amerykańską z prośbą o piekę oraz reprezentowanie na tere
nie mi ę d zyn ar o d owym.
+
,
pewnego czasu zaczął ukazywać się w Danii w obozie Skodsborg •
^biuletyn' wydawany pod patronatem Związku Harcerstwa Polskiego w Danii.
Pismo ukazuje się co dwa tygodnie i jest redagowane przez pp,Rudolfa i
Szatkowskiego.
Poziom pisma,obsługa informacyjna i z numeru na numer polepszają
ca się szata graficzna stwarzają z "Biuletynu" bardzo wartościową placów
kę pracy polskiej na emigracji.
Ostatni numer zawiera obok materiału bieżącego - kącik religijny
i dział harcerski.
L

- 7 "UKAZ:iDO ROSYJSKIEJ_PRĄSY

Kreml rozesłał do 5600 prowincjonalnych pism cyrkularzanstruująoy_
j z
nicm prasy jest^yć^bronią^partii komunistycznej.Winna ona Przyczyniać się
do wlepienia reszek kapitalistycznej mentalności Fetującej ^trialStycS
gSwsssss
IhBs©
ńnlz-in 'Pnni p ml PŻV utrZVnVWaC pTELSG rOSyj ską. bVddłUg begC

aA-nir-nnr-io" .&ren±
Krml skarży
że ■ "piętnowanie
angielskich
i prasa
....Liryk..ns.
cLenokrację
stuo-zy sie.
ba_ę,z^
i
-^oświeca
sowiecka
faszystów nie jest wystarczająco silne .Zbyt nało poświęcą B
turalrrycb
miejsca hymnom pochwalnym na cześc osiągnięć ekonomicznych i kultu . y -w Sowietach.Niedość potępia się "leniwych robotników •'ąiononolistyczncw
"odkreśla iż “prasa W odsłonić nowe intrygi ze strony monopolistycznego
^IlizAu i skierować swe reflektory na te jaskinie^as^zmu^.
mnrntrt’ rin^-t-nł sn p za aranice jedynie dzięki szczegoinci-iu.
a^ożhrćwnhż^I niic^Lthlału

'

tycznych państwach,którzy marzą o polepszeniu swych warunków bytu prze
konunizn;
GEN. WŁASOW POWIESZONY

Gen.Własow,twórca słynnego korpusu aWsowieckiego utworzonego z
Łoti- ’

‘•—‘w
aby wyszły na

WIADOMOŚCI Z KRAJU
JEDEN MILION NIEMCÓW wysiedlono według danych oficjalnych z Polski
w CZt'slSpQp|j|^Ng5pjgMObwcrszrwskie "Polska" papaje następującą wiadomość.■ "Kapitan Dipkow,bolszewicki oficer łączności w polskim mundurze (52 p
.
piechoty), awanturując się w znanej restauracji warszawskiej Cristni Zc.w •
lał pod adrewen znajdującego się tan oficera iol.ka.
0
setkami strzelał ^^^ośyjscy oficerowie natychmiast wyprowadzili Dipkow|

który sostał^osadzong ^więzieniu, (^odtoąd^r^)^

,

do domów jeśli
raz przybyli na dworzec celem wyjazdu za nową granicę Polski. Zdarza.
ę
Jednak że po przybyciu na dworzec znuszeni są czekac po parę tygodni
nocias!Zdarzasie również,że zmęczeni i zgłodniali Polacy pozbawieni moż
ności- powrotu do mieszkania i czekania tam na,pociąg zgłaszają Pr ®
przyznanie in obywatelstwa sowieckiego.1'0 złożeniu ta_zLuj r
y *r>-i a Arx (joru ale nie nosa zato już więcej wyjechać*
,
CEnI DOLARA W POLSCE po krótkotrwałej zniżce znew poszła w gorę.
Obecnie kurs wynosili dolar - 480 zł.
,
„x,„4 ...o ai r-rDOM INOMEUROPEISK MISSION we Wrzeszczu zostanie poświęcony J sie
pnia przez biskupa tsandera,który wyjechał, do Polsld.,by m.inn. dokonać ,
j
ze uroczystego poświęcenia szwedzkich kosciołow marynarskich
Gdańsku .Don I.M. funkcjonuje juz od 5 miesięcy, stał się osrockien
-CJ
charytatywnej i udzielił pomocy 2000 Polakow.
ir+Ar.v whoLECZNICA SW. JOZEFA w Warszawie,jedyny Zakłaa Leczniczy,ktoiy Zo.c . wał się w dobrym stanie zarezerwowano wyłącznie dla członków rząsu
BUDIMK0W w Warszawie podjęło się odbudować 50 miast w USA.
W LODZI jest ok. 20.000 osób bez mieszkania., owoden jest n..pł.jre |
Patl>lent^w^R&K0WIB planowana jest odbudowa pomników KościuszkirMiękiewicza
i Grunwaldzkiego.Odlew gipsowy pomnika Kościuszki zachował się.j..;
GARNIZONÓW SOWIECKICH jest w Polsce 30.Poza 9-u,wszystkie i ozoou-..i
są zamknięte i żołnierze mają ograniczoną możność ^h^n^nwhhóckholi-. 1
POLSKIE LINIE LOTNICZE zorgamzowały połączenie < i szaw<. bi . ckii
.
Samoloty polskie będą wyjeżdżały z Warszawy w każdy wtorek o gocz^ vj,p^, •
będą do Stockholnu o.-godz. 12.45, skąd wyjadą o godz 14-ej do Ja:gp
będą lądowały o godz.18.45.Samoloty szwedzkie będą nady utrz^yw^ły
kację,przeprowadzając loty w każdy czwarteWyjazd ze Stockholnu 1. . C.
lądowanie w Visby -*11.20,w Warszawie - 15.15.Wyjazd z Warszawy.16, w visua
17• 50-Stockholn - 18.40.
•, -lanc 7nó,
WOJCIECH BAK,otrzymał nagrodę literacką n.ioznania ^a
-- >
• ,
Wacław Taranczewski - nagrodę artystyczną za rok 1^-rb,
ro z n.

LICZBA ZGONÓW V/ POLSCE • przewyższyła w 1945 r. o 150.000 liczbę,
urodzin.Polska jest w obecnej chwili krajem zmniejszającej się luenosci*
STATEK MOTOROWY "BIELSKO”,budowany w stoczni Schichau a war mu,
wykończony w czasie wojny i przejęty następnie Prz€-z Ros.jan^ ^Ootał nj.L.-any^
Polskiej Marynarce Wojennej.Będzie on kursował między Gcynią i p
toki meksykańskiej.
.
.
,,
MILICJA ZAMORDOWAŁA na posterunku Ługniany wiele osoo,zatrzymanycn
z niewiadomych powodów. Ośmiu milicjantów aresztowano, z tego trzeć
^z-.ano
na karę śmierci.
, .
. -nKSIĘGARNIA PSL ”3YWIA”_ otwarta niedawno w Lodzi przy ul.riotrKOW
sklej została wkrótce po otwarcia opieczętowana przez wydział siec czy
milicji,a jej lokal przekazany Państwowej Centrali Handlowej.

DO NASZYCH CZYTELNIKÓW

JESZCZE NIE WSZYSCY POLACY w Szwecji prenumerują Wiadomo
ści Polskie”.Prosimy naszych czytelników o podanie nam adre
sów znajomych Polaków — celem przesłania im numerów okazo
wych "WIADOMOoCI POLSKICH”.

SPRAWY_POLSKIE_ZAGRANICĄ
‘KOMITET OBRONY UCHODŹCÓW powstał w W.Brytanii.Na jego czele sta
nął Lord Beveridge.W skład jego weszło szereg posłów z Izby,Gmin oraz
przedstawicieli prasy.Zadaniem Komitetu będzie obrona, ucho z cow pr ze-^na
ciskiem w sprawie powrotu do kraju,-zapewnienie im możliwości .przetrwania.
V7 znośnych warunkach oraz współdziałanie w akcji osiedleńczej,gdy stanie
się ona aktualna.
,
.
.
•"
|
LIKWIDACJA UNRRA’y zostanie przeprowadzona w ciągu 9 miesięcy.
Opiekę nad uchodźcami i wysiedleńcami przejmie Międzynarodowa Organiza
cja dla Spraw Uchodźców przy ONZ.Do chwili jej zorganizowania oęczie mu
siało zając się uchodźcami prawdopodobnie wojsko.Na potrzeby J,iwHA,.g.ostar
czyły St.Zjednoczone dotychczas 675,W.Brytania 155.milionów lnntow.Rząa
warszawski i jugosłowiański zabiegają o przedłużenie istnienia UNMn y.
Ambasador polski złożył rządowi W.Brytanii notę z podziękowaniem za po
moc W.Brytanii dla Polski,udzieloną za pośrednictwem UNRRA.Gen.Dyrektor x
organizacji La Guardia znajduje się obecnie w podróży po Europie,w ciągu
której na odwiedzić, Warszawę,Pragę,Mińsk i Kijów.
WYMIANA HANDLOWA POLSKO-SZWEDZKA.Z kredytów udzielonych Polsce ukła
dem ze Szwecją z lipca 1945 r. wykorzystano dotąd 55 milionów koron, ... lipcu b.r.zakończono rokowania,w których Szwecja zgodziła się na.postawienie
Polsce do dyspozycji dalszych sum z tego kredytu.Polska zobowięzała się
obecnie dostarczać, Szwecji miesięcznie 2,4 miliona ton węgla i koksu,co
stanowi zaledwie połowę kwoty objętej układem z ub.roku i 25% przedwojen
nego eksportu polskiego węgla do Szwecji.
ŚWIATÓW ZWIĄZEK PÓLAKOW z zagranicy ustalił na posiedzeniu prozy i ir
w Londynie,że należy utrzymać, łączność między starą emigracją polską a, oboc ••
nyn uchodźctwom, z tym jednak, że trzeba zachować odrębność życia organi
zacyjnego obydwu grup.
.
*
MSZA ŻAŁOBNA w rocznicę Powstania Warszawskiego odbyła się w Gavlo
dn.4 sierpnia w kościele.katolickim przy Norra Centralgatan.
ZBIEGŁY Z POLSKĘ do Szwecji Julian Huk poderżnął sobie żyły u obydwu
rąk po otrzymaniu nakazu wydalunia.Po opatrzeniu ran odwieziono go. do obo
zu Vannas,gdzie przebywa w areszcie.

POSZUKIWANIE

Ktokolwiek miałby chociaż najdrobniejsze wiadomości o kapitanie
Kazimierzu Łobodzińskim,ur.w r.1900,który podobno walczył na Westerplatte
proszony jest o zawiadomienie p;Jadwigi Saunier,25 rue Fondary,Parts (XV)
Prenumerata "WIADOMOŚCI POLSKICH” kosztuje 2 korony miesięcznie.Ogłoszenia
o poszukiwaniu rodzin są bezpłatne dla uchodźców w obozach.-‘-'rosimy o czy
telne podawanie nazwisk i adresów przy zamawianiu prenumeraty.-Przekazy 1
korespondencję kierować należy na adres redakcji.
■
Godziny przyjęć w redakcji w dni powszednie2 od 11 do 15.

Wydawcy?Stanisławo Dahn i Friherrinnan Józefa Arnfclt.
Adres Rąd<?Ekc ji :Ri'ldareg‘itan 25 og. 1 tr. Stockholm, tel :60-16-. 1
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