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ZNOWU ODROCZENIE WYBOROW^?
Słynny ze swej niepopularności przedstawiciel rządu warszawskiego
w Waszyngtonie powiedział przedstawicielom prasy amerykańskiej przed wy
jazdem do Warszawy,że PPS (lubelska) domaga się ponownego odroczenia wybo-

06ivjla.de zenie Langego nastąpiło,niedługo po solennym zapewnieniu
przywódcy tejże PPS.że wybory odbędą się w listopadzie*
Ta pozorna sprzeczność wynika-z bardzo zrozumiałych powodow. .-V^»i^
dzyczasie odbyło się w Polsce referendum,którego-prawdziwe wyniki otworzyły
komunistycznemu blokowi oczy na wrogie nastawienie sP$łeczenstwa do obec
nego reżimu.Referendum sfałszowano.Można naturalnie sfałszować t^kze wy
ry.ale reżim boi się narazić i tak już mocno skompromitowane imię na 0^
szcze jedną próbę tego rodzaju, zwłaszcza że byłaby ona znacznie trudniejW referendum uczestniczyło.PSL.Poszło za,nim społeczeństwo,wierząc
jeszcze w realność jego polityki i pragnąc zamanifestować w ten sposoo
swój sprzeciw przeciwko narzuconemu panowaniu.
.
,
Fałszerstwo referendum nadszarpnęło jednak zautanie społeczeństwa
do tego rodzaju prób,Być może, że PSL odpowie na obecne, groźby i ueror ojmo-*<
tern wyborów,o ile będą one przeprowadzone bez - gwarancji prymitywnej oezstronności.Być może,że będzie zmuszone do tego kroku stanowiskiem społe
czeństwa,które nie .zechce narażać 'się.na nowe prześladowania z okazji wybo~|
rów.których wyniki i tak przesądza UB.
,
i
Odwrócenie się chłopów od ustępliwej polityki Mikołajczyka sygnał
.
wane ze wszystkich stron może przynieść reżimowi jeszcze wiele niespo<..zianu
Gdyby jednak doszło do bojkotu wyborow, byłoby znacznie trudniej
ukryć to lub sfałszować,niż prawdziwe ich wyniki."BIokowcy ■ zdają sobie
z tego dobrze sprawę.Dlatego próbują dzisiaj wszelkich dostępnych dróg,by
wymusić udział PSL w bloku.Dlatego tworzy się "Nowe Wyzwolenie, wbrew
postanowieniu KRN,która ograniczyła liczbę stronnictw dozszesciu,cncąc
"ten sposób wytworzyć prawną zasłonę dla zakazu działalności,PSL.Równoczes
nie stawia się ultimatum PSL-owi,by w wypadku, jego odrzucenia odroczyć
ewentualnie v/ybory,Będzie się jednak z tego trudno wytłomaczyc pized za
granicą.
+
,
Sekretarz generalny PPS Cyrankiewicz oświadczył w jednym z przemó
wień przed paru dniami,że PPS nosi się z zamiarem przedsięwzięcia jeszcze
jednej próby skłonienia PSL do przeprowadzenia wyborow we wspólnym bloku.
Na czym ta inicjatywa będzie polegała - narazić nie wiadomo.

KRWAWY BILANS TYGODNIA

Na drodze z Rzeszowa do Warszawy,pod Skaryszewem grupa 30pU uzbro- I
jonych ludzi napadła na dwa samochody Korpusu -bezpieczeństwa Publicznego.
W wyniku walki dowódca wojsk Bezp.Publ. na woj .rzeszowskie, pułk, A. Wnuków-* 3
ski wraz z dwoma oficerami i 9 żołnierzami zostali zabici.1, okolicy Brz: zy
pod Bydgoszczą wykryto w zamaskowanym schronie kryjówkę terorystycznej
'
py "Rota”.Dowódca grupy Józef Trojan został zabity,a 12-u członków ujęto.
Czorsztynie grupa terorystów'napadła.-na posterunek milicji, żabi jając
komendanta posterunku i niszcząc lokal.W budynku zarządu miejskiego w Za—,
torze k. Wadowic wykryto.-skład broni należącej do .-grupy terorys+'-w "Burza?1.
Znaleziono m.inn. 80 kg.dynamitu i beczkę, prochu.Zarządcą magazynu był Jo
zef Gisterek,który zbiegł.

walką^o_niemcy
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Ostatnie zarządzenia w Niemczech;
.
e
1
Strefa "brytyjska i amerykańska. Amnestia dla wszystkich byłych hi
tlerowców poniżej lat 2?.Zalecenie dla wojsk okupacyjnych nawiązywania
dobrych stosunków z młodzieżą niemiecką, pr-zedewszystkim na terenie sportu,
a więc urządzanie meczów fotbalowych i ,-t.p.Urządzenia przemysłowe są w dal
szym ciągu odbudowywane i uruchamiane.
.
. .
. .
Strefa sowiecka;Podwyższenie racyj żywnościowych dla robotmkow
o 100%.Robotnik w Berlinie sowieckim otrzymuje dziś najwyższe przydziały
żywnościowe w Europie.Młodzież w wieku od 13-17 lat jest wywożona do spe
cjalnych obozów na przeszkolenie "ideologiczne”.które na trwać 2 lata.Fa
bryki pracują na 2 często na 3 zmiany,przyczym Rosja dostarcza surowców.
WniosektW ciągu najbliższych 10 lat,Niemcy będą najsilniejszy:! nu- /j
rodem w.Europie.
e
Rządzić tym narodem będzie ta młodzież,która dziś uzyskała, amne
stię, a pamiętać trzeba,że najokrutniejsi,i najbardziejwyrafinowani zbrod
niarze wśród hitlerowców była to młodzież 17 - 12 letnia.

^TYZĄNTKA__NAD_ByGIEM

Korespondent Sunday Times donosi z Polski?W południowo wschooniej
Polsce podobnie jak zresztą w większej części kraju zawarli chłopi ypa.xt
przyjaźni z partyzantami,którzy wykonując rolę policji chronią wieś od
ekscesów U.B. kontrolowanego przez Rosjan,od grasujących bandytów 1 Ujceaińców.
.
Nad Bugiem,koło granicy rosyjskiej panuje teror powodujący, ze
chłopi truchleją ze strachu na widok nieznanej osoby,Toczy się tu,zacięy,
ta walka,która wytworzyła dziwne przymierze między dzikimi hordami " era?.*
skich nacjonalistów i polskimi partyzantami z dawnej armii podziemnej.
Rosjanie wprowadzają oddziały NKWD do polskiego,UB tak,że w *#yćh
okolicach Rosjanie stanowią niemal połowę personelu policyjnego8Palą oni
wsie,w których partyzanci znaleźli schronienie,Palcnie wsi,jak np.uhilcze
i Piłoweczna,napełniło chłopów nieprzejednaną nienawiścią. Z* wi a oni w_sta
łej obawie nietylko przed aresztowaniem
r. Dix_..±
u
pj-ticj:
?,EANSKALI_gHŁOPSKA_CYWILIZACJA"

Mija lat 60 od chwili, gdy w "płosie" ukazał się pod podobnym jak
wyżej tytułem artykuł J. L. Popławskiego stawiający po,raz pierwszy zagad
nienie przyszłości Polski w płaszczyźnie konieczności przesunięcia osroó
ka kulturotwórczego ku warstwie chłopskiej.Artykuł ten m.iał wówczas cha
rakter rewolucyjny i choć Popławski a z nim "Głoś" w drodze późniejszej
ewolucji stał się pod wpływem Romana Dmowskiego wyrazicielem radykalnego
mieszczaństwa - sam problem trwa dalej.Wydaje się nawet,że dopiero dzi
siaj po latach 60-u zbliża się on do rozstrzygnięcia.,
Zwrócić trzeba uwagę na charakterystyczną definicję: ‘cywilizacja
pańska".Popławski nie mówi o cywilizacji szsl chockiej - szlachta w ciągu
wieku XIX, a już zdecydowanie po powstaniu listopadowym przestała "być war
stwą kierowniczą narodu.Nie nazywa też ówczesnej naszej cywilizacji - mie
szczańską; ta warstwa społeczna - stan trzeci - wytwarzała się dopiero w
miarę rozwoju przemysłowego kraju,lec z jeśli miała ambicje,to nie miała
sił do przejęcia po szlachcie całkowitej spuścizny.Jest rzeczą dla socjo
loga i historyka jasną,że spuściznę tę przejęła warstwa społeczna o spe-p
cyficznęj strukturze,nigdzie poza Polską i Rosją nieznana - t.zw."inteli
gencja”. Chał asiński w swym dziele "Młode pokolenie chłopów” podkreśla.że
problem inteligencji jest "kluczową pozycją historii społecznej Polski
XIX i XX wieku".Tosamo miał na myśli Popławski?pisząc o "cywilizacji,pań skiej".Inteligencja bowiem przejęła po szlachcic ową "pańskoęó", a więc
pewne formy cywilizacyjne właściwe każdej clicie rządzącej,która ma poczu
cie, że tylko ona reprezentuje naród.Socjologowie radykalni jak Chałasiński tłomaczą to zjawisko szlachecką gcnealogją inteligencji polskiej.Jest
to hipoteza błędna.Inteligencja przejęła istotnie cywilizacyjne zadanie
po szlachcie,lecz nic wywodziła się ze szlachty,czy nawet ze zubożałej
szlachty.Zauważył to juz Dmowski w momencie,gdy powołał w r.1877 do życia
Narodową Demokrację.W swym "Upadku myśli konserwatywnej w Polsce" zwalcza
Dmowski ostro Stańczyków,atakując jednocześnie całą id"i-pzl-.chocką
i ziemiańską i starając się dowieść,że nowa warstwa kierownicza -,inteli
gencja jest identyczna z mieszczaństwem,Była to próba przeniesienia w sto
sunki polskie doświadczeń i historii Zachodu Europy.My jednak mieszczań
stwa w w.XIX,mieszczaństwa tworzącego własną kulturę i ideologię nic mie
liśmy. Natomiast posiadaliśmy warstwę kierowniczą,reprezentującą,jak słu
sznie zauważył Popławski cywilizację "pańską" w przeciwstawieniu do chło.j
skiej i robotniczej.
Jeśli jednak tak było, to wynikało to z faktu,że chłop ćo óstątniej
niemal dziesiątków lat nie miał udziału w odpowiedzialności za naród.-Nie
miejsce tutaj na analizę przyczyn tego zjawiska i szukanie "winnych"^In
teligencja, która pochodzeniem rekrutowała się zarówno z ziemiaństwa,jak
z elementów miejskich stała się elitą posiadającą głębokie przoświadoze
nie, zetylko ona rozumie potrzeby całego narodu,potrafi, nim kierować i po
nosić odpowiedzialność.Więcej joszczesże tylko'ona zdolna jest do twór
czej pracy cywilizacyjnej.Chłopa nie było - inteligencja siłą faktu re
prezentowała cały naród.
Przemiany 20-o lecia niepodległości i okres walki z okup:intern wy-•
dobyły na powierzchnię dwie nowe wrastwy: mieszczaństwo i chłopa*
Mieszczaństwo polskie zdało wspaniale egzamin konspiracji,walki pC'
ziemnej i powstania warszawskiego.Do walki na ulicach Warszawy wystąpił"
mieszczanin i robotnik.
Polityczne uświadomienie chłopa,jego wielka dynamika i zdolność •
przedsiębrania decyzyj o znaczeniu ogólno-narodowym wskazuje,że szeregi
twórców kultury polskiej zwiększyły się o nowych bojowników i że przysz
ła nasza cywilizacja przestanie- być "pańską", stając się mieszczańsko-chło;
ską.
—___________________________
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Jest rzeczą charakterystyczną i ciekawą,że powyższe tendencje
rozwojowe znalazły swój wyraz i dokładne odbicie w.ruchu ideowym na emi
gracji. Tutaj, zagranicą myśl wolna znajduje szybciej i jaśniej swo3 wy
raz. Emigracja zresztą spełnia w ten sposób jedno ze swych zadań.
Dwa ruchy polityczne i ideowe,które w ciągu ostatniego roku skon
solidowały się na emigracji i wykazały dużą dynamikę i ^wagg-PF^cndu
jąc do reprezentowania niepodległościowej myśli polskiej tono D (iNiepouległośó i Demokracja) oraz' Stronnictwo Ludowe "Wolność*’. , 1 N 1 L* dajje v;y
raz dążeniom warstwy mieszczańskiej, "Wolność" - chłopskiej.,
,
Dokoła ruchu "Niepodległość i'Demokracja*' skupiło się grono ide
owcowi którzy szukają nowych dróg organizacyjnych dla przeprowadzenia pic
.
gramu radykalnego mieszczaństwa, czy nawet drobnomieszczaństwa.d edną z uycn^
dróg ma być wmontowanie zasad i deowo-poli tycznych w zorganizowaną z a w o
d o w o emigrację.To podejście od strony oiganizacyj zawodowych wywoła
ło krytykę "N.i D-u:ti zarzut,iż nawraca do skompromitowanych zasad solida
ryzmu. Zdaje się jednak,że ruch ten,jak tó zresztą wywnioskować można z
miesięcznika "ŃiD" u - "Trybuna" (Nr.5) używa jedynie organizacyj zawodo
wych jako rusztowania,a nie jako celu działalności politycznej.
Jedynym poważnym konkurentem dla. NiD - u jest stronnictwo Narocowc,
wobec którego nowy ruch zajął stanowisko negatywne.Szczery radykalizm spor?|
łeczny,wielka odwaga w stawianiu problemów i wreszcie wyraźny program po
lityczny sformułowany w pracy "Mobilizacja Polski na wygnaniu 1 -dają no
wej grupie demokracji mieszczańskiej przewagę *w tej walce,tymbardziej ,ze
Stronnictwo Narodowe w ostatnich zwłaszcza latach przedwojennych,po smier
ci Dmowskiego, a pod wpływem takich publicystów jak K.S.Frycz,Z.Wasilewski
wreszcie Hrabyk i Giertych (0 wyjściu z kryzysu , 1938) coraz wyraźniej
zamykało się jako elita spadkobiercza po szlachcie i "uszlachcająca tyikoł
mieszczaństwo.(Myśl Narodowa, "Ziemiaństwo" Prycza,1935)
Drugi z ruchów politycznych na emigracji,ruch chłopski reprezen
towany przez "Wolność" ma zadanie znacznie łatwiejsze.Po nieudanym ekspe
rymencie Mikołajczyka ci,co taki wynik przewidzieli siłą faktu wysunęli
się na czoło ruchu 1 u d o w e g o.W Biuletynie Stronnictwo,
ukazującym się w Londynie postawione zostało wobec Mikołajczyka żądanie
"szczerego stwierdzenia przed światem błędów swej polityki 1.
Jest rzeczą symptomatyczną,że obydwa, ruchy nie są reprezentowane
w obecnym rządzie londyńskim,choć niewątpliwie one skupiają siły najbar
dziej żywe i trzeźwo patrzące w przyszłość.Fakt ton wydaje się napozor
pozbawiony logiki,być może jednak, że ten podział zadań między konstytucyj
ną reprezentację władzy państwowej na wychodźctwie i ośrodki polityczne
jest rzeczą celową.

?9ZYCZKA__AMERYKANSKĄ^pLA_P0LSKI
I
Donosiliśmy w swoim czasie o udzieleniu przez St.Zjednoczone Pol
sce kredytu w wysokości 50 milionów dolarów w gotówce i 40 milionów dola
rów w towarach.Następnie Anoraka wstrzymała wykonanie układu,uzależnia
jąc go od przeprowadzenia w Polsce wolnych wyborów i ujawnienia btanon
tajnych polskich układów handlowych z Rosją.
,
-r
Obecnie rząd warszawski zgodził się na podanie St. Z jednoczonym,
do wiadomości tekstu tajnego układu handlowego z Rosją,na skutek czego
amerykańskie Ministerstwo Skarbu wyraziło zgodę na wykorzystanie przez
Polskę kredytu towarowego 40 milionów dolarów,który będzie zużyty na za
kup pojazdów mechanicznych.
W dalszym jednak ciągu nie wyjaśniono sprawy wypłaty kredytu go
tówkowego 50 milionów dolarów,co pozostaje zapewne w związku z niedobrzy- |
maniem przez Polskę pozostałych warunków umowy.Zakomunikowany Stanom. tekst ,
umowy handlowej między Polską i Rosją nie został podany do wiadomości pu- j
blicznej i pozostaje nadal tajemnicą.

PRZEGL^B-WYDARZĘN^MI^pZYNANODOWYCH

Po długich i zaciętych sporach między Rosją wraz z jej wasalami,
a państwami Zachodu odrzucono wielokrotnie wnioski Rosji w sprawie pro
cedury przygniatającą większością.Znamienne było oświadczenie Mołotowa,
że obranie drogi przeciwnej interesom Rosji noże postawić prace konfe-#
rencji pod znakiem zapytania.Oświadczenie to tłonaczono sobie jako groźbę?
że Rosja może wycofać się z konferencji i wogóle współpracy,z Zachodem,
o ile jej żądania nie będą przyjęte.Jednak mimo odrzucenia żądań rosyj
skich w sposób kategoryczny - sowiety nic wycofały się,jakkolwiek,wielo
wskazuje ha to,że taka decyzja nie jest jeszcze wyklućzona.Nastąpiło, nie
oczekiwana rzecz: w trakcie głosowania dwa państwa z sowieckiej siory wpły
wów, według przypuszczeń Polska i Czechosłowac ja lub .-Jugosławia wstrzymały
się od głosowania, i nie poparły rosyjskie o wniosku.Ponieważ jest rzeczą

nie do pomyślenia.by uczyniły *°
Rosja zamierza w ten sposob górzyc przyctorunoa^/b
„
od
udziału tych państw w obradach w wypadku,gly 5
pokreślenie ir
nich uchylić.Decyzja taka oznaczałaby dalsze, g..ęoo. ie j.
jącego rozdźwięku.
prpnevi nie zauważono tak ostrych, prze
Na zadnea z poprzednich ^°n it,1
3 -ocarstwami.Raecz z?
ciwieństw i tok silnego rozgoryczenia mę^zy ie..k_
± .^tydemokramienna,żę tym raz‘em największeJ??3"®2!edstawiclel St.Zjednoczonych,
tycznego s^o^sg Rosji wyk^ cPno wslyatkie
cyzje KorfSSiTJyskiej zapadały ^lifi^ą^kszos^/? go
sŚw i przyjęto zasadę zwykłej^^s^hh^nltomiast^ nastroju życzpowzięto dotychczas żadnej decy-j » y
-.mAun n-ni a przedstawicielu łoch,
liwości ze strony mocarstw zachodnich P^emówienią^rzed.t^.ig^
który w Bc^^^^^Sh^^iaaczenie^rzedsta^iciela Jugcsławiirże pańNiespodzianką było oświadczenie .pizobowiązuje się
stwo jego uczestniczy w obradach z wielką
"słowy: o ile
honorować postanowień, które godzić będą v. j
dokzyj KonferenJugosławia nie otrzyma Triestu gotowa est nie hon rova. xe
yj
.
cji. Świadczy to o niewielkim, autorytecie Konferencji, snoi u
góry lekceważy jej postanowieni ■.•
Kryzys rosyjsko-"turecki
.

Rosjo wystąpiła oficjalnie z żądaniom. rewizji układu w M.ontreux

2
życzenie,by^w^^
komunikacji przez cieśniny między Morzem ^dF^™^akczace Z obszarem
ły dyskutowane jedynie przez państwa bezpośredni. --;'ącAnglii
' dardanclskim.t.j,Rosję,Rumunię,Bułgarię i Turcję - z wykluczeniem
y

i Ameryki.^
wywołać nowy kryz^_raiędz^ąrodowyę.?rzed^paru^
miesiącami, gdy Rosja wysunęła nieoficjalnie zadania terj.ori ln o wobgr
cji (Kars i Ardahan) - Anglia oświadczyła,ze będzie p.oriciL.iu ..
środkami Turcję..
, .
,
z:
Zadania terytorialne sowieckie są uw ize-.c
,ł-3 -</ —
, część wojny nerwów jaką Rosja prowadzi przeciw -^urcai Śródziemne dla. flodzi o jedno: o wolny przejazd przez cieśniny na hoi ze
-ty rosyjskiej.

ANGLOFOBIA
Niełatwo, jest nam Polakom wyzbyć się w sądach o -teraźniejszości
sądzie
i przeszłości czynnika emocjonalnego.Trudno . c ... -neiiu i . chłostę
który"zbłabeznamiętnie nietylko rękę,która wyiąierza karę,lecz sędziego, .t^r, ....

dził*
Lista- grzechów angielskich w stosunku.do Spiski jest d^zew-^dro-.
ją one dal ego w historię i głęboko w życie. dzisiejszy. c
ga znaczona jest stacjami,z których ostatnie obciążają .unieniyans^l Jałta,Moskwa,demobilizacja.. .Trzy krzyze nad polskim
zasadnicze elementy suwerennego państwa uśmiercone kolej-ę w
j
dach,w których kat i sędzia zasiadali Przywspolnyn stole., ał-a pozl. ...
nas połowy ojczystej ziemi,Moskwa - prawowitego rządu, .. o > -li — ■ J<- yt .
ca z dłoni żołnierza ostatni skarb - własny karabin.
o-oebel sowPropaganda bolszewicka prześcigająca w swej ptn; ai
skie wzory podsyca zręcznie płomień u sprawie cl iy^c
/-*
?.
biało-czerwone sztandary na ruiny polski ej niepodległości..
s_^
c'„
w kraju.w którym łańcuch niewoli zaciska nao oolosnacj 11 . "
•j’-,
. nap-

dziwna,Propaganda i rozpacz zlewają się w słowa
..
..J
gila ms zSradżiłai^A równocześnie instynkt najrozumniejszy azuka^opęzez

zaporę urazy jedynego oparcia nie w przymierzu z katem, lec
Mi_
ry błądził.Tym tłomaczy się spontaniczne zaufanie j.ckin kr..j cbc.,r„,;
kołajczyka reprezentującego w przekonaniu społeczeństwa p^-.i^j
;Do raz
ską",tenu nożna jodynie przypisać odruchowe. owacje spotykające <_.Ł.
■ j
brytyjczyków,którzy przekraczają linię poczdamską.
,
Zdrowy instyrAt polityczny kraju wydostający się z pon na^.oku dy
ktowanych słów i trawiących uczuć - winien byc <..rogowsrvn-.c.-^-.c
v
rzy - niewolni - żyjeny wolnością innych.Zbyt o^s^o ulegał.., tu.
crp^ti i alowa ieśli ono trafia
krwawiącą raiięeliterauUrc^ i ^puDlicu
:
uwolniła się’juz częściowo od tych enocjonalnych. wykrz^a^Wt a...
codziennym poddajemy się jeszcze wciąż nastrojowi -< zy-ycyj-j. -■
nam zapohnać.że polityka nie tworzy się wyłącznie ^>1^^0001
że każde zdanie wypowiedziane przez prywatnego nawet cz o. ieka
.
swój wpływ na łańcuch wydarzeń.I nietylko oficjalne st;
narodowej, ale rozmowa prowadzona w ciasnym kręgu sz-uyoh iu.l.-,i ^..; ■■ ■- y
|
______________________
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układzie sił.
zyponinać że sprawa polska leży w kręgu interesów .
zachodnich iest z nin? Wiązana’nierozerwalny:! węzłen przyczyn i skutków.
Co n^onoie"a racśej jak tóele noże nan za^odzicrozpaniętywaniedo-7-nn-ryr^h im
1 mb co gorsza rzucanie ich. w twarz brytyjczynon, c.i.. j
nolityka^iflest sprawą sentynentu, lecz zimnej rachuby.Na Downing Street
fw Parh^encie ongLlskin nifistnleją wagi, gdzie ^ładanoby wierność i_
krew,sprawiedliwość i nagrodę.Tan nie wazy się wyrządzonej niespęawiedl
wcści, lecz liczy, n^atuty.^
w&l^ą Q nrftę ę^^iecki przemy,
o panowanie nad' Bliskin Wschodem czy rynki ohiństie.Mpodległość polska
leży na szlaku tych intersów.To jest jedyny argument,który możemy,kuoryp .
•
a™ uublicznie i prywatnie,w drodze oficjalnej propagandy^i w scisły.
dyskusyjnym kole akcentować,rozumowaniem historycznym wzmacniać, wolą zwycivstw<x utwierdzać.^epCaiegłościowa wsparta męczeństwem bicrutowej Polski
i tragedią ludzi bez ziemi nadaje konfliktowi angielsko-sowiockienusy^
gcr-t ideologiczny.Może wartość tego atutu nie-przeniknęła jeszcze dosta
^oznie6do Wiadomości ^chodnio-europedskiej.Ale bezwiąWia posiada
on większą siłę,niż wypominanie błędów brytyjskich w stosunku do Polski,
zwłaszcza, ze mszczą się one coraz groźniej na samej
. r1 iś
.
Błąd popełniony w stosunku do Polski nio potrzebuje ju^ ^zis £ni
adwokata?^ d^lonatyTani poetyZ.st on częścią wielkiego.^^dn^^ *
kto-emu uległ Roosevelt i Churchill, a z ktorego sieci swic.u zachodni o
łuje się nieudolnie wyplątać.
,
•^<-><=•17^ ma-h noriii n bolcu
Wiemy, że w tej nowej rozgrywce .-sił miejsce nc.sze jest nadal u doku
Anglii i to bez względu na,zaporę żalu.
,
e
t
«?ri -n^nhniP -iak
Nasze poddawanie się emocjom - to nie jest.idealizm,podo j
trzeźwość aliantów nie zawsze jest grubym materializmem.

SPRĄWY_£OLSKIE_ZĄGRANig^
KARDYNAŁ GRIFFIN przyjął zaproszenie Kardynała Hlonda i zamierza
odwiedzić Polskę na wiosnę przyszłego roku.
'
,
r,
15 POLSKICH UCHODŹCÓW urządziło napad na Główną Kwaterę brytyjską
w angielskiej strefie okupacyjnej w,Niemczech.Przybylionistmochoden cię
żarowym i przy użyciu broni odebrali swoje ruchomości pr zycAiowywc.n * >
terze Głównej, a zabrane przy rewiżji w obozie w Innendorf.Dotychczas nie
schWłano^kogo^z^napadającycń^ według oficjalnych danych statystycznych

za pierwsze półrocze 1946 r« przedstawiał się następująco:Pciska lnpor ;o
wała towarów*za 4.497 milionów zł. i eksportowała za 5.10? milionów zi.
Szwecja stoi na drugim miejscu w handlu z Polską, po Rosji.
IOLSKO-CZESKI pakt przyjaźni został w głównych punktach przygoro.y
przez Masaryka i Rzymowskiego w czasie pobytu w Paryżu.Nie ustalono jeanaK
dotychczas kwestji Zaolzia,odkładając decyzję w tej sprawie do czasu za
łatwienia wschodnich granic Niemiec.
.
5000 ZYDOW POLSKICH przybyło do amerykańskiej strefy okupacyjnej
w Wiedniu.Czesi.zamknęli granicę polsko-czeską z powodu przeludnienia ja.
kie panuje w pogranicznym mieście Nachod wskutek napływu nielegalnych ei.11
grantów żydowskich.
:
■"
IGNACY MATUSZEWSKI znarł nagle dn.3 sierpnia b.r. w płowym Yorku.
Przyczyną śmierci była choroba serca.
GEN.ROMAJN GÓRECKI zmarł dn.9 sierpnia b.r, w szpitalu wojskowym
pod Londynem.
_n?.
16 OFICERÓW,członków Misji Wojskowej z Warszawy,która przybyła oSfrS
nio na teren Niemiec aresztowano za przemyt nąrkotykow,hurtowy czarny han1 A
del” oraz polityczną działalność antyaliancką.Według doniesien"New York
Herald Tribune” agencje opieki nad obozami DP w Niemczech stały,się pokryw
ką dla sowieckiej akcji szpiegowskiej i w samych obozach istnieją bolsze
wickie jaczejki.O podobnej aferze w Stockhplmie donosi prasa szweu.zka.Po^.
osłoną imunitetu dyplomatycznego przywożone były do Szwecji -obrazy 1 dzieje
ła sztuki z Polski i sprzedawane międzynarodowym ^handlar zon. opraw a wyszyła
na jaw wskutek doniesienia jednego ze Szwedów,który zaniepokoił się
..,
kupowane obrazy o wartości muzealnej nie należą do kategorii dóbr zraoowm. />
w czasie wojny.
3
n 14^-,.-.
WIACZESŁAW WITKOWSKY,znany pianista szwedzki pochodzenia polskiego
znarł pod Stockholmen.
z
. n
"
.
„W .GENEW.lE obr- o.ujo. Zjazd Rady. Naczelnej UNRRA z udziałem - .yr.men.

WIADOMOŚCI Z KRAJU

KARDYNAŁ HLOND wydał list pasterski w związku z' zalegalizowanie?’
nrzez rząd warszawski Kościoła Narodowego.W liście nardynał,oswiauczył«
"Ktokolvdek przystąpi do Kościoła Narodowego wyłączony będzie z Kościoła
CtoystiToweg? iX swych ojców,nie otrzyma sakramentów i PO^awiony^ęa-7-ir -noerrzebu chrześcijańskiego.Ani za złoto ani za dary z zagranicy nic
wolno1'sprzedawać swej,wiary -i nieśmiertelnej duszy.Złoto otrzymane za zdranie przynosi .
w proceeie nielegalnych organizacyj NSZ i OPsKonóóacka Janina.Kosarzewski Jerzy,Modzelewski SławoMr.^sniewski Kaz-mferz,
Banaszewski feohdan i Niewiadomski Jerzy skazani zesrali przez warsza sąd wojskowy na karę śmierci za ''działalność szpiegowską .
a
Kn-pnKOMENDANT OŚWIĘCIMIA Hoess stanie we wrześniu przed sądem w,Kato
wicach.W tymsamym procesie sądzony będzie aresztowany przed paru dniami v
Katowicach zastępca Hoessa.SS-man Józef ^agorz.
,
. n
a „ro ęmniH
26 WYŻSZYCH DOWÓDCÓW GESTAPO,którzy szczególnie dali się we znaki
ludności Polskiej zidentyfikowani zostali przez Polską Misję Wojskową Ba~
daSa Zbrodni -Wojennych w obozie ludwigsburg.Zgłoszono wnioski o wya?-ni i9h
sadom polskim.Wszczęto też postępowanie ekstradycyjne przeciwko .dr.Bpan^.dlowi, szefowi wydziału gospodarczego G.G., gen.hrausharo^, szefów1 aep.sjor.
wewn. w G.G.,Fryderykowi Siebertowi,Oberfuhrerowi SS i Kirschowi, mspcK
rowi Gestapo w Łodzi, Warszawie i Krakowie.
-HrowiZWŁOKI STANISŁAWA PIASECKIEGO znanego dziennikarza,redaktora uygod
nika "Prosto z Mostu" odkopano w.-grobach masowych w Palmirach.aostał on
rozstrzelany przez Gestapo dn.12.6.1941.
. , .
GMACH 0.0,MfJIIANOW na Bielanach pod Warszawą,w którym>mieścił ^ię .
klasztor,gimnazjum,liceum i internat spłonął prawie doszczętnie wskutek poz
ru.Spalony budynek zniszczony był po raz pierwszy w r.1939,poczym odbulo
wany;Niemcy spalili go ponownie,opuszczając Warszawę.Obecnie był ponownie
ndrGnOntJDARf;y5KAUT0W ANGIELSKICH I AUSTRALIJSKICH dla harcerzy polskich
w postaci lekarstw,przyrządów chirurgicznych i odzieży przybyły transpor
ten morskim do Gd-*ni.
z.
, ,
„ .
.
„ . . .
SZPITAL DLA DZIECI na 1500 łezek ma powstać w Krakowie z. inicjaty
wy brytyjskich organizacyj społecznych.Przedstawiciel tych organizacyj, 1 io
nas Millet .-przybył do Polski.
.
10.000 OSOB ARESZTOWANO W POISCE według oficjalnych danych od sty
cznia do sierpnia 1946.1755 padło ofiarą zamachów,z tego 286 członków UB,
535 milicjantów i 430 żołnierzy.Resztę ofiar stanowią osoby cywilne.
,
16 PORTOW na przestrzeni 500 kilometrów wybrzeża posiada obecnie ,
Polska.Gdynia,Gdańsk i Szczecin są portami pierwszej klasy.Rząd warszawski^
wystąpił z projektem,aby te trzy porty połączyć .-w jedno 'miasto nadbrzeżne
które stworzy pddzielną jednostkę (województwo).
FABRYKĘ PENICILINY ofiarowała Polsce Kanada.
NAGRODĘ LITERACKA "Odrodzenia" w sumie 100.000 zł. otrzymał Ir. deus z
Breza za powieść p.t."Mury Jerycha^ Jury uznało tę powieść za najwybirni^j.
ton prozy od r.1939.
, ,
.
. .
. "
PROF.LUDWIK.-KOLANKOWSKI został wybrany rektorom uniwersytetu im.
Kopernika w Toruniu.
W BYTOMIU otwarto Muzeum Śląskie,
MARIA MALICKA,która prowadziła swój teatr w czasie okupacji niemoc
kiej zamieszana jest obecnie w sprawę przywłaszczenia cudzych mebli,dywa
nów i sreber.
v .
ELEKTRYFIKACJA MAŁOPOLSKI.Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Krakow
skiego buduje trzy linie wysokiego napięcia.Pierwsza,długości 60 km..bie
gnie przez Bochnia- G^w - Dobczyce - Myślenice - Kalwarię.Następna linia o
długości 70 km. pójdzie przez Rożnów - Limanową - Tymbark - Mszanę ^Dolną Rawkę.Trzecia wreszcie o ‘długości 91 km. na iśc przez Rzeszów - Łańcut Przeworsk - Jarosław - Przemyśl.

^gson^yM^w^wgęzĄWiy.
Do Wrocławia przybyła delegacja'rządu Ukraińskiej S.R.R. celem prze
kazania biblioteki Ossolineum oraz zbioru obrazów pochodzących z^Muzeun m,1 owskiego.Zbiory zostały złożone tymczasowo w Gimnazjum Macieja.Przakażana
czyść biblioteki Ossolineum obejmuje 150.000 tonów.Z Muzeum Kijowskiego oti
mano 272 obrazy malarzy polskich.
Między obrazami przysłanymi ze Lwowa znajduje się 7 obrazów z cykli
Warszawa" Grottger a, autoportret Wyczółkowskiego, ''Niewierna &ona" Matejki, ,
"V/ilki:’ Wierusz - Kowalskiego,parę portret z'w króla Stanisława Leszćzynskiogo.
. Jednoczo^nię przywieziono do Wrocławia P.anoranę Racławicką,którą
umieszczono tyuczasci: w magazynach wojskowych.
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ZGON H. G.WELLS ’A

VJ ubiegły wtorek zmarł. w.-Londynie jeden z najwybitniejszych pisa
rzy angielskich i światowych H,GeWells*Zmarły liczył lat 79 i oddawna cier
piał na cukrzycę*
Wizjonerskie powieści Wells’a,jak jego "Historia Świata" należały
do najpoczytniejszych książek ostatnich lat 50-u*

100 ADRESÓW POLAKÓW,którzy dotychczas nie prenumerowali
"Wiadomości Polskich" .otrzymaliśmy na skutek naszego ;
wezwania do .-prenumeratorów. Dziękujemy naszym przyjaciołom
za tę pomoc*
W dalszym ciągu prosimy czytelników,którzy nie przysłali
nom.-adresów swych znajomych - o wzięcie udziału w tej ak
cji* Każdy Polak w Szwecji powinien prenumerować "WIADOMO
ŚCI POLSKIE".

'

łł2I^-.ięS™INISTR0WIE_W_RZADZIE_WARSZAWSKIM

Wiceminister Bezpieczeństwa Publicznego,Henryk Wachowicz złożył .na ręce prezesa Rady,Ministrów prośbę o dymisję z zajmowanego stanowiska*
Rada Ministrów rządu warszawskiego mianowała czterech nowych wi
ceministrów? Bolesława Podedwornego - na stanowisko podsekretarza stanu w
Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych,Eugenię Krassowską - na stanowisko
podsekretarza stanu w Ministerstwie Oświaty oraz Jerzego Drewnowskiego i
Feliksa Widy - Wirsklego - na.-f tanowi ska podsekretarzy stanu w Minister
stwie Informacji i Propagandy.
+
*
t
Ciekawą postacią jest nowy wiceminister propagandy Widy-Wirski,
ze Stronnictwa Pracy,które organizował razem z Fel c żaki enu Jako student
medycyny w Poznaniu Widy -Wirski należał do komun!zującego skrzydła "Mło
dzieży Demokratycznejktóra upamiętniła się zrywaniem krzyży w aulach
uniwersyteckich.Drugim jego wyczynem juz po otrzymaniu dyplomu lekarskiego
był proces karny o przeprowadzanie niedozwolonych operacji spędzenia, pło
du* Obecnie jest działaczem stronnictwa stojącego rzekomo na gruncie do
ktryny chrześcijańskiej i katolickiej.

KOMUNIKATY LOKALNE
Inwalidzi armij sprzymierzonych winni we‘własnym interesie moż
liwie szybko zarejestrować się w Polskim Komitecie Pomocy,Jungfrugatar 30
Stockholm z podaniem dokładnych danych (data i miejsce urodzenia,służba
, wojskowa,formacje,dokładny opis inwalidztwa i t*p*)
Wobec uszczuplenia biblioteki Polskiego Komitetu Pomocy wskutek
oddania, części książek "Darowi Pomorza",Komitet zwraca się do wszystkich
Polaków z prośbą o dary w postaci książek dla biblioteki.
Ważność paszportów wystawionych przez przedstawicielstwo Rządu
Londyńskiego została przedłużona na terenie Szwecji do dnia. 1 liscope.da
1946.W związku z tym nie zachodzi do tego czasu potrzeba odnowienia pa
szportu, wzgl* uzyskania nowego.
P*-Jan Maksymiuk ma do odebrania 2 listy w redakcji "Wiadomości
Polskich"*
światowy Związek Polaków z Zagranicy natrafia na trudności w na
wiązaniu kontaktu.-z organizacjami polskimi,które nic powiadomiły go o swy 1
aktualnym adresie*Wobec "bego Światowy Związek apeluje do wszystkich organ!zacyj polskich,by we własnym interesie zgłosiły .-swój adres do eWorld Leaguo
of Poles Abroad,28 Beaufort Gardens,London SW*3»

Prenumerata ^WIADOMOŚCI POLSKICH" kosztuje 2 korony miesięcznie*Ogłoszenia
o poszukiwaniu rodzin są^bezpłatne dla uchodźców w obozach*Rrpsimy o czy
telne podawanie nazwisk i adresów przy zamawianiu prenumeraty*Przekazy i
korespondencję,kierować należy na adres redakcji*
Godziny przyjęć w redakcji w dni powszednie ? od 11 do 13.
•wydawcy:Stanisłs.wa Dahn i Friherri-nnan Józefa Armfelt
Adres Redakcji :tii(3.daregatan 25 og* 1.tr.Stockholm,tel;60-16-31.

