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Niezależny tygodnik informacyjny

gęnocidium
VJ depeszy Reutera,którą wydrukowała prasa amerykańska,powołując
się nandobrze poinformowane koła konferencji paryskiej" znalazła się wia
domość, że Rosja przygotowuje oddanie Niemcom Śląska w granicach r.l9>9,
a wzamian chce zwrócić Polsce Galicję Wschodnią®
,
#
,
Pogłoska ta nie jest niczym nowym.Od trzech miesięcy,t.j•od chwi
li,,gdy Rosja.zaczęła mobilizować Niemcy przeciw Zachodowi - sprawa stała
się aktualna,Przed paru tygodniami Walter Lippman,publicysta amerykański
ostrzegał,że Rosja przygotowuje wraz z Niemcami jeszcze jeden rozbior.Pol
ski.Nawet w prasie krajowej,która dotychczas trzymała sprawę w głębokiej
tajemnicy przed społeczeństwem ukazał’ się artykuł:"Schumacher (wódz komu
nistów niemieckich) szyje nam buty".Wreszcie ostatnia wiadomość Reutera
która nastąpiła bezpośrednio po propozycji Mołotowa,aby w^Niemczech urzą
dzić referendum ludowe za lub przeciw jedności Niemiec - świadczy,że ta
katastrofalna możliwość grozi Polsce już z bliska*
W ciągu roku po zawarciu pokoju,gdy inne kraje we względnym spo
koju rozpoczęły odbudowę,Polska znajdowała się i znajduje w stanie wzbu
rzenia i chaosu.Przyczyną są nietylko wewnętrzne stosunki polityczne.Jed
nym z powodów najbardziej ważkich jest wędrówka ludów,przesiedlanie milió**
nów ludzi we wszystkich kierunkach,wyrywanie ich z miejsc, gdzie, siedzie
li od pokoleń.Tłumy z tobołkami na plecach zmuszono do wędrówki.Tłumy za
marzały na śmierć w wagonach stojących na węzłowych staćjach.Ginęły dzie
ci tysiącami,umierali starci i słabsi,by wreszcie 4- miliony ludzi znalazło się na terenach zachodnich.
Potworność przymusowego wysiedlania,tego wynalazku dyktatury ko
munistycznej i hitlerowskiej jest hańbą naszej kultury.Winę za to ponosi
cała Europa-cały świat,który chlubi się swą cywilizacją.
I oto w krótkiej depeszy Reutera znajdujemy zapowiedź powtórzenia
tej hańby,tylko w odwrotnym kierunku.Dla zmiennych koniunktur.politycznych
wysuw<3 się projekt tak bezgranicznie zbrodniczy w swym cynizmie,tak ja
skrawo nacechowany pogardą dla człowieka,dla jego uczuć i istnienia,-że na
usta, przychodzą słowa Hioba:"Jeśli taki jest świat,to niechaj ginie.".
Oddać Śląsk Niemcom - Galicję Polsce.Znów pędzić miliony ludzi w
jednej koszuli na grzbiecie, znów grzebać tysiącezmarłych wzdłuż kalwaryjskich szlaków przesiedleń.Znów niszczyć Naród*
Projekty takie powstają tylko w mózgach,które uważają ludzkość za
kupę bezdusznego robactwa,społeczeństwo za wielkie mrowisko,które można
kopnąć po drodze.Tylko że człowiek cywilizowany zawaha się nawet przed
kopnięciem mrowiska*
Odp*wiedzialnośó za ten stan cywilizacyjny,który zepchnął,ludzkość
do poziomu jaskiniowego spada na cały świat,nietylko Wschód opóźniony o
setki lat w rozwoju, ciemny i prymityvmy. Znaczni o większa, jest wina Zacho
du cywilizowanej'5 reszty świata, zezwala jące j na zbrodnię lud ob ó i s t w a.W gruncie rzeczy" 'bowiem chodzi tu o popełnienie morderstwa
ma narodzie polskim.
Pojęcie prawne ludobójstwa -"gęnocidium" jest terminem nowym stwo
rzonym przez prawnika polskiego prof* Rafała LenRina,b.profesora w 0xfor
dzie i Stockholnie.pracującego obecnie w Ameryce* 0 tę zbrodnię oskarżono
są Niemcy w procesie norymberskim.Zbrodnia ta polega,zdaniem prof. Łonkina,
nietylko na bezpośrednim wymordowaniu całych grup ludności,jak to miało
i-iiejsce z Dydami,ale również na powolniejszyn,planowym działaniu w celu
osłabienia źródeł życia narodu,odcięcia dopływu "sił twórczych, osłabienia,
rozrodczości,niszczenia zdolności produktywnych,co w rezultacie prowadzi
do zguby daną grupę etniczną.
Nowa zbrodnia przygotowana wobec naszego narodu,pomijając jej stro
nę polityczną ma wszelkie cechy gęnocidium - ludobójstwa,dokonywanego przez
Rosję.Świat - jeśli na to zezwoli - da dowód,że popadł w obłąkanie i po
maga mordercom.
I dlatego stać się to nic noże.
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Masowe przesiedlania ludności miast
Zdziczenie stosunków w Polsce czyniące z niej dżunglę, gdzie nikt
ijj-c jest pewny Inią i godziny znalazło nowy wyraz w masowym wysiedlaniu
ludności miejskiej.
,-Dnia 8 sierpnia ogłoszono dekret o Nadzwyczajnej Komisji Jioszzoilowej i v/ a. tygodnie później nowe narzędzie teroru zaczęło działać.
'
J"aM to się odbywa?Motody zostały ulepszone od czasów Hitlera i
J.JJ..OD, o
i-i .władcy Polski stracili nawet wszelkie poczucie wstydu przed,
światom cywilizowanym i piszą o tyn czarno na białym.1/7 "Głosie Ludu” Nr*
2ó7 znajdujemy poniższy opis;
.r
"Ranek 26 sierpnia wstał bladym świtem nad Łodzią.Akcja wysiedlaGl(jbicntow nieprodukcyjnych i szkodliwych z mieszkań celem przydzio..onia oych.mieszkań, lud ziom pracy miała się zacząć właściwie o 1 O-ej. Ale
JUZl ZI^13Cznie wcześniej zebrały się grupy egzekucyjne,oczekując momentu,
./ którym wyruszą na niapto likwidować' bezprawie, wymierzać elementarną
.-Pywiuuliwosc społeczną,Akcję przygotowano bardzo staranniceprzez cały
ubiegły tydzień krążyły po nieście lotno kontrole.sprawdzały ilość i "ja.-..osc'1 loka-torow w poszczególnych mieszkaniach,Kontrola ta dała rewelacyj
ne wyniki.”
’
uu
br’buJ n?s"kępuje barwny opis likwidacji paru mieszkań, gdzie wieape.ru 1 antszabrownik'1 lub wolksdeutsch. Jest jedno-k rzeczą jas-■-d?2,0 jag-, po zonom,-wywiezieni a z miasta, szabrowników zlikwidu jc- się wszyst
kich "niepewnych”. Czytamy dale j ?
...
., “W lokalu Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej rośnie na stolo
y^P^gz-^luczy,J.\.azdy klucz ma doczepioną karteczkę - to klucze z tych mie
szkań, ;■ u..tg zdołano juz opróżnić,Na karteczkach nazwiska.”
ly ,ni08
otrzymać na element "produktywny”, a wiec
. ,
, Jednocześnie.-Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa zaczęła działać w
i ad omsku, Rawie Mazow., Łowiczu, Wrocławiu i Białymstoku.
. 1
. Zj1igw dziesiątki tysięcy ludzi wyrzuconych będzie z domów i znów
^C,y-ae3^cze
^^cony, jeśli nie na legitymacji PPR w kieszeni, z
ę.zonion serca kłaść się będzie spać,niepewny,czy za parę godzin klucz
•jC-go mieszkania nic znajdzie się na stole Nad zwyczajnej Komisji*
-BQ2®YWKT_PARTYJ2Ew

Add°ń 51 sl°Pnia b.r.sesjh IW,która miała ustalić tor,.,"Lr wyborów została odroczona.Czy oznacza to,ze wybory sio nie odbędą?
Ll21l gso jeszcze nie nożna. - jest już natoniast pewne,że odbędą sio
tylko w bloku,t.j,nie będą wolne.
ifi+v^n?,lr0Czeala.™ wynika z faktu,że stronnictwa w kraju nic zdołały
c'.'ra-łł ^.'■s..?o?ozm"'ł°® S1g ze sobą.Co więcej,na tlo stosunku do PSL zary
sował się rozłari -nędzy EPS i PPR.
J
apo (n.AppŃy wikM ?rzed brzena,tygodninui bawiła w Moskwie delegacja
ppo' _,7>c'" ' i - L
' -1-c'?“P1’zowodniczący KRN - Szwalbo oraz sekretarz gon.
' +i.veh E'' iłi”'02
a ją duże zadowolenie z wyników rożnów, w czasie
j;
z i-konnc ^otnlinn, ze socjaliści w Polsce stanowią reo.ltn Ki JJ1, „ " Proby dojścia do porozumienia z PSL i stworzenia wsnólÓtrznol kr.^tbelU Gtronnlc'fcw byłyby colowc dla uzyskania równowagi wow■ .--nrK ,<?1 <5;L*Pn2'a odbyła,się Rada Naczelna PPS, na której powzięto
... ...
P?n3wną pmobe stworzenia bloku 6-u stronnictw. Stron
tów i'u oni
"W bloku_,PPS będzie uważała za swych przccivm3' r •
^lucjj stoi n st no^ isku Arspójnc g > f roi tu
a ™, acdnok podkreśla, ze PPS jest przeciwna r z ą d o!/ n'o n o
ńej partiihub^klos
W1^zl po^eoby "dążenia w Polsce do dyk-t
j od-

dop^nych spI?ow 2 Mikołajczykiem - tak, żc zarys- nł s
■ i ,-ci y ł’> ^polnego frontu przeciw wszechwładnej dotąd .EPft Jocj
Tagł
- Vl'!" r* <7 O/Ig?
3 . „4
. warunki
. •• . komunistom,mianowicie
, --------------- taki
----- rozdział
L-. .nowi S.i/G
rz-i raz
rx n Pewno
-----urni •
.
7--.— r - "dnim surncji dla PPS i P>SL, który zapewniłby t\-m
ti oimicty on udział w rządzeniu, krajem.
J '
kłoi
2'"
Mikołajczyk na blok nic zgadza się. Jeśli ‘jv
t-.,-.

nie ohce (i* o°
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Wi Sprawie wspólnej listy w wielkich miastach,to

zgOb.tz.iic na olok również na terenach odzyskanych*-!sii V.--obow?h‘nn:yr\gyf2°L' ws?ystkich tycn tarć było podanie się do dy-

inistrn Bozr>foNhNJS,kT5,0?T'4n:LeaawnM aos''5Q3L
.

wołany na st nowisl

i i

iKjtra bezpieczeństwa Publicznego.W czasie urlopu Radkiewicza pclocił

on zwolnić z więzienia kilku działaczy*Radkiowićz zawiadomiony o tym kazał
ich z powrotem aresztować.W wczas Wachowicz podał się do dymisji i ogłosi"
trzy listy otwarte w *?Kurier ze Popularnym'* w Lodziła cenzura nie ośmieli
ła się ich skonfiskować,gdyż pochodziły od wiceministra Bezpieki*^ ten
sposób konflikt dotarł do wiadomości publicznej.

Eoi25iR£_E££h2wicza_z_Gomółk^
Artykuły H#Wachowicza mają formę listów do przyjaciela z PPR,któ
rego nazwał "drogim Edwardem".W listach tych autor wypowiada się przeciwko tendencjom połączenia PPS i PPR w jedną partię polityczną,oraz zwraca
uwagę na pokrzywdzenie PPS w obsadzie placówek administracji państwowej.
Broniąc zasady samodzielności PPS,Wachowicz domaga się rewizji obsad per
sonalnych i podkreśla, że PPS posiada dostateczne .-zastępy ludzi z kwalifi
kacjami do obsadzenia odpowiedzialnych stanowisk*
Wachowicz w dalszym ciągu wymienia tereny,na których PPR obsadzi
ła Wą2ystko tak dokładnie, że nikt nie ma tam wpływówrWięc-Centralę Zwązków
Zawodowych, dalej .-wszystkie niemal ministerstwa,np.M.S. Z*., lub przemysł
włókienniczy* (Uw*redakcji iDlaczego przemysł włókienniczy musi być obsa
dzony przez "zaufanych1* wskazują informacje z kraju.które stwierdzają,
że w Lodzi np.nio produkuje się nic więcej prócz materiałów khaki na mun
dury ro syjskie)
W odpowiedzi swej V/*Gomółka w artykule "Nasze stanowisko" podkre
śla na wstępie konieczność jedności klasy robotniczej.
"Mając takie przeświadczcie niechętnie biorę za pióro,aby w spo
sób publiczny dyskutować z tymi,którzy ostatnio na łamach prasy PPS wyra
zili w stosunku do PPR takie poglądy,które nie sprzyjają rogłębieniu atmos
fery szczerej współpracy obu partyj*Nietylko wiceminister ale i minister
Bezpieczeństwa nie na prawa zwalniać z więzienia ludzi,którzy oskarżani
są o zbrodnie współdziałania z bandami faszystowskimi przez dostarczanie
im broni, amunicji i t.p.Nio na pr-awa .-nawet w tym wypadku, jeżeli człowie
kiem tym jest wybitny,działacz W*R*N.Towarzysze z PPS powinni rozumieć,
że jednolity front nie na tym polega,aby kierownictwo obu partyj prze
prowadzało stale korekty w obsadzie aparatu państwowego w zależności od
przypływu członków danej partii*'*
Gomółka twierdzi dalej,że jeżeli komuniści zajmują większość,klu
czowych stanowisk w rządzie,to dlatego,że są bardziej wydajni aniżeli so
cjaliści* Aparat państwowy powinien być złożony z najlepszych partyjnych
i bezpartyjnych demokratów,którzy będą świadomie wypełniać polecenia
Rządu»
Polemiki publiczne między dwoma stronnictwami odgrywającymi głów
ną rolę w bloku rządowym, stronnictwami, które dotychczas załatwiały swe
spory prywatnie - jest najbardziej znamiennym politycznym wydarzeniem
od czasu referendum*
;
i

\

W Krakowie rozpoczął się proces Amońa Goetha,komendanta obozu
koncentracyjnego w Płaszowie,gdzie wymordowano wszystkich niemal Sydów
krakowskich*Na inaugurację procesu przybył do Krakowa minister sprawie- •
dliwości Świątkowski,który na zebraniu sędziów i prokuratorów złożył nast ępu jąc e oświ adc zenie 2
"Cel mego przyjazdu,to obecność na inauguracji procesu przeciw Goc
thowi o ludobójstwo,, a w ogromnej mierze procesu przeciw narodowi niemieokiomu*ł.Jest to pierwszy proces w Europie,w którym oskarżony posądzony jest
o,bezpośrednie wykonanie w myśl ideologii faszystowsko-hitlerowskiej zbrod
ni "ludobójstwa" na wielu tysiącach obywateli polskich i niepolskich na
rodowości żydowskiej, w tym również kobiet i dzieci, ?W toku procesu okazało się,że w-marcu 1943 reprzeprowadźono likwi
dację Ghetta w Krakowie w ciągu dwu dni.Już pierwszego dnia przewieziono
10*000 do oboui w Płaszowie.następnego wymordowano chorych.dzieci i tych,
którzy z dzieńai nie chcieli się rozstać.Oskarżony Goeth stosował zasadę
w czasie swoich rządów w obozie,że najlepiej jest więźnia zastrzelić,aby
tym innych podniecić do pracy*Świadkowie 2Pamper, Lempert i Regina.Nelken '
podają szczegóły własnoręcznego mordowania więźniów przez Goetha, ni* inn.
wstrząsające sceny likwidacji domu dziecięcego w obecności matek,Oskarżo
ny ^biegał z pistoletem przed szeregami kobiet, krzycząc, że żabi je każdą, .która się poruszy*Jednocześnie megafon obozowy grał kołysanki dziecięco.
Następny świadek Perelman zeznaje,że w drukarni obozowej drukowaiu
prowokacyjne ulotki w języku polskim.Nawoływały one do walki z Niemcami
i zaczynały się od słów2"Do braci Polaków".Tu również drukowano^afisze
zawiadamiające o wykonaniu kary śmierci n.‘ zakładnikach. Proces•masowego
mordercy potrwa kilka dni.
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praw z więzienia
V7 pc..odzi tocząc,

obecnie w Polsce nrocesów politycznycn> .
ystyczną wymowę. Jeśli dotychczas wszelwio
zagranicą nie udały się
-oróby udowodnienia kontaktu ruchu podziemnego z 11 Bezpiece powiodło sio
3 okazywany w końcu policyjną prowokacją,tya r^z
Plść 4. tron akcji,mającej z zagranicą związek
kierowania •‘ludźmi z lag
' "Ale 1 w tym wypadku niema cienia dowocu zagrożonych ze szpon polic-j.
su:: przez Andersa, a jedynie chodzi o ratowanie
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W “Neue Zuricher Zeitung" ukazał się
kościół okrzyczały
tor tymi słowy określa sytuację noscioła kaolic^^^g^^^^^
jest przez lewicę jako reakcyjny, co nie
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± szykM1u .. •
-cwvi=olyS,dze
ehihs£2;:hh'ir°iuii .«-h. - yyęy£g’?r“";yh

S’ Solatoy ■ MtiM '

= ■
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■ ■ ■ ■ jąc na ziem/e polskie,bolszewizm ^.^^wobec^nowego problemu.Karodowi rosyjskiemu dano zpyLash^^eneie^^ go P^^nnośó d0 eks„
wa religię w postaci Imltu Lemnasby zaspokoić ,T.®L-^^4 .ni •bpmośredni
tazy i przepychu f orm.-zewnętrzny eh, V/ katolickiej ?ols - - - ■ - ’ .
bvł nie do 'oomyślenia*
"h^-pijizion
2 ^stosowano więc inną metodę, ła8°^®3S2ą w P
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ich przydziałów żywności owych*Sfery klcr/kalne otrzymały prawo publikowa
nia własnon prasy,lecz ograniczono ją do perlodykówsnie zezwalając na pi
sma codzienne i nakładając ostry kaganiec cenzury, LeczTprzodewszystkim pu
szczono w ruch aparat propagandowy }który dyski yninu je Kościół przez zarzut
reakcyjności,
Nie po -j?zęba ani s diów historycznych,ani teologicznych, żeby wy
kazać jak dalece zarzut ten.-jest niesłuszny zwłaszcza w stosunku do Koś
cioła katolickiego w Polsce*
Wystarczy wszak wspomnieć akt konfederacji warszawskiej z r,1573?
w którym władze duchowne i świeckie przyznały równe prawa protestantom
w okresie.gdy w innych krajach katolickich trwały ostre konflikty reli
gijne hVyst ar czy powołać s: ę na słowa. kSoPictra Skargi.występującego w obro
nie chłopa ; "Dotknąćby ? onego złego prawa,którem kmiecie i. wolne ludki,
Polaki i wierno chrzęścijany,poddano i ubogie niewolnikami czynią,»#Jeśli
nie kupni..nie po jmańcy^ j-eśl-i Polacy tejże krwie, czemuż w tej niewoli stę
kaj ą?trKtóz jeśli nie kśoSt.Konarski przeprowadził pierwszą nietylko w Pol-1
sće,ale w Europie reformę szkolnictwa?
Kościół katolicki przeciwstawi a się marksizmowi zwłaszcza w jego
zwyrcdniał ej formie, Lecz -walka ta nie cdbywa się w płaszczyźnie reform
społecznych, lecz w płaszczyźnie ostatecznego celu człów teka,zapoznanego
przez materializm dziejowy,Postęp socjalny nietylko nic jesu obcy Kościo
łowi, lecz przeciwnie encykliki papieskie z Encykliką Rerum Mcvarum na czo
le dają wyraz głębokiego zrozumienia dla potrzeby reformy i wyrównania
krzywdy społecznej,: W tej dziedzj h.e hoże i musi dojść do uzgodnienia pro
gramów postępu społecznego/dc- pojęcie równości J wolności jest wspólne
-wszystkim ludziom, dobrej woli.
Tam natomiast,gdzie wolność oznacza obóz koncentracyjny, a równość
- śnr erć głodową człowieka nienależącego do partii, tam nic- może być kom
promisu □
Rewoluc j a, któ:"ą niesie ze sobą komunizm jest rewolucją-totalną*
Jakiekolwiek przef asonowywanic go na modłę zachodnio-europejską jest nie
możliwe ? j alei kolwiek kompromis między kultura, chrześcijańską i bolszewizmem jest nie dc pomyślenia.
Kto przekracza tę linię demarkacyjną, zostaje narzędziom, a oleckie
go systemu.Minister rządu warszawskiego Jędrychowski z gorliwego członka
organizacji katolickiej stał się komunistycznym agentem,.B-.ksiądz? a obec- .
nie minister propagandy Matuszewski jest dziś narzędziem sowietyzacji
kraju,-Tensam los spotka ks .We ryński ego. który dokonał rozłamu w Partii
Pracy,Z drogi wiodącej do komunizmu niema odwrotu,W walce z nim niema,
półśrodków®
Kościół, w Polsce musi być kościołom wojującym be z względu na prze
śladowania i szykany, o których wspomina szwajcarski dziennikarz,Ani ogra
niczenie działalności ? ani groźba konfiskaty dóbr nie może wpłynąć na sta
nowisko -Kościoła wobec rzeczywistości w kraju.
Naród szuka w Kościele oparcia i ochrony przed,systemem obcym je
go duchowi o A.-ludzkość - przed zalewem barbarzyństv.rag które pogrzebie pra
wo i wolność,
POLSKI KORPUS. PRZYSPOSOBIENIA^
W bieżtygodniu rozpoczął się zaciąg do Polskiego Korpusu Przyspo
sobienia (Polish Rosettlemcni Ccrps).Wszyscy żołnierze Wojska Polskiego
otrzymali z Brytyjskiego War Office następującą deklarację?
"Polski Korpus przysposobienia wchodzi w skład Armii Brytyjskiej.
Tworzy się go, aby dopomóc oficerom i szeregowym P»SOK,przysposobić się
do życia cywilne go.»Armia brytyjska pragnie usilnie uczynić wszystko co
jest w jej mocy?ażeby przyjść z omocą polskim towarzyszom broni,Tym z
pośród Was,;którzy nic wstąpią. do PKPR,Armia Brytyjska nie będzie mogła
pomóc,Jeżeli w czasie służby w PKPR ohciolibyście powrócić do Polski,,
będziecie mogli to uczynić w każdej chwili,przyczyn przejazd będzie bez
płatny r.
"Będziecle musi cli zobowiązać się dc służby w PKPR na okres 2 lat*
Nie oznac a to, że "będziecie musieli spędzić pełne dwa lata w obozie woj
skowym, gdyż w razie znalezienia dla was pracy w zawodzie cywilnym przed
upływem, tego te3?ninu|będziec:i e mogli przejść do rezerwy,
r,Z chwilą wstąpienia do Pł.PR staniecie sie żołnierzami Armii Bry
tyjskiej i będziecie podlegali normalnym przepisom dyscyplinarnym,
"Będziecie przyjmowani do PKPR w stopniu szeregowca. gdyż prav/o
brytyjskie nie pozwala na przj'jnowanie do armii żołnierzy powyżej tego
stopniu,jednakże odrazu otrzymacie bszw.płatny stopień lok.rzny,równy sto
pniowi według którego otrzymywaliście żołd w Arm.?i Polskiej,
"GłÓTOyn zadaniem PKPR będzie dostarczenie Wm stałego zatrudnie
nia vz życiu cy\ ilny.ie Zoniu jednak to nastć?ćpi-5możecie być użyci jako żoł
nierze do różnego rodzaju pożytecznych prac0'

”Bpćzlec-1'e rj-iel "i nastęru j ?i.ce .możJ ’ wcścl na przyszłość ?
.
%ow^<t do Polski.W
ch li otozymacie .bezpłatny przejazżołd z dodatkami za 56 dni oraz odprawę wojenną,.;
. •
-^rmiże-i lat
b/zaciągnięcie do zawodowej nran Bryuyjskiej,Kto m poniżej 1^
50 i odpowiada warunkom zd?xwc cnim mczc r-ę zg.LOS--C go -,ed siuzoy,
c/emigrac ja.-do innych krajćc d/praca w W. Brytanii w zawodach cyw-ilnycn,
”Arnr a brytyjska uczyni wszysuko co noże w zakresm opieki c. .-^
szymi rodzinami. (Deklarację powyższą podaliśmy w skrócie.Przyp«Hed. )
RADĄ UCHODLCTWi POlSKjEGC. W SZWECJI
;tW pocżuciu odpowiedzia.Lnos c
ctwa politycznego na terenie Szwecji,
skie za wspólnym pororamieniem po cbr
sierpnia powołały go życia 1 ..ię Ucnod
organ koordynujący i reprezemocyj
StĄwirzSÓSiĄlh ; :

zrozumieni zadań polskiego uchodź
atanizacje społeczne i ideowe polp
ach w Stockholmie w dniach 29 iz.^°
bwa Polskiego w Szwecji, jako swo.j

c.
pewien .symptom i ważnym nioz e my tutaj na
tylko dla terenu szwedzkiego. Okazało się,że
szwedzkim - noże dlatego właśnie ze 3esv many - pierwsi uo&.a smy la eii
liii do tero co nasuwa si e jako wskaźnik dla całego uchodzctwajskooxąyrowanie wysiłków poszczególnych grup}wc; lgnięcie do ośrodków dyspozycji
nowych ludzi reprezentujących masy,
-n-i o e«v>ń
W tej chwili emigracja polska w Europie ^przedstawić. obraz
■
cenią, lecz wielotorowości.Jest Londyn,gdzie wokor legalnego rzą.lu R.P.
skupia się emigracja z r» 1959. jest II Korpus otoczony j. egendą i podziwem,
jest wreszcie 400 tysięczne społeczeństwo w Niemczech zorganizowane j
dziś niemal jako państwo same dla sieciu z własnym central ar, dj sp ozy j .
Trzy te ośrodki stykają się?czy nawet zachoazą na siebie w.p ^_
nych działach swej pracy,lecz każdy uważa się za równorzędny. Br a je
czynnika n a d r z ę d n e goStworzenie go jest; nakazem poi: tyki polskiej D • •; zis do reaiiza
wyrzeczenie się przez każdy z oś: odmów części swyon kompetencji,pocji

jest*zawsze trudny,lecz tędzie muslał być wykonany awłaszcza teraz,gdy II Korpus zjawia się w Anglii i gdy przygotowują się mię
.
, .
. .
dzynarodowe zjazdy Polonii.
My tutaj - na małym szwedzki odcinku usiłujemy pokazać pierwsi,ze
to jest możliwe.
dział

-b

W
W obradach
obradach Rady w dniach 29 i 50 sierpnia wzięło udział 21 osób,
z tego 16 wydelegowanych przez zarządy stowarzyszeń i organizacyj pols
kich i 5 dokooptowanych z pośród wybitnych działaczy.
vv-T^v
Na podstawie uchwalonego regulaminu liczba osob dokooptowc..nych
nie może przekraczać 8-u.
*
Do Prezydium Rady wybrani zestali-I': .nister Henryk ookolniCKl.
kasz Winiarski i lylichał Lisińsld . Ja.ko zastępcy:Franciszek StefaniaBożysław Kurowski.Do komisji rewizyjnej , weszlj nilf Pomian^ (sen.),Bawarem
Huszczo, Adam Sokólski.Na zastępców ^Stanisław Leszczyński i ra.iocinsKi
Zygmunt.
PLEBISCYT 77 .GRECJI
W Grecji odbył się V7 niedzielę plebiscyt w sprawie powrotu króla.
Wbrew oczekiwaniom przebieg'głosowania byi .jak na greckie suosunri,spoy
kojny.Saj.no głosowanie i bezpieczeństwo pozostawało pod kontrolą AnglD-ro./.
Rosjanie, jak wiadomo, odmówili udziału w kontroli.,
,
Prowizoryczne obliczenia wskazują na w- .kie zwycięstwo monarcha
stów.Około 70% głosów oddano za powrotem króla, i utrzymaniem monarchistycznej formy rządu»Korespondenci prasowi kornemują to w ten sposob,ze na
ród grecki,który jeszcze do niedawna oyl usposobiony krytycznie do królem
zwrócił się jednak do niego w obawie przed narastaniem komunistycznych^
wpływów i komunistyczną dyktaturą i wooec niemożności uzyskania. vj innej
drodze jedności narodowej

PI
Rząd )3to Zj ednoczon;/ch vzystosowal do rządów szwedzkiego i sowiec 
kiego noty protestacyjne w sprawce zamierzonego układu hancllowego szweczko-sowiec-dLego.Noto. podkreśla,iż układ-sprzeciv7i^. się zasadom przyjętym,
przez ONZ w zakresie handlu świat owego-:

—
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SPRAWY POLSKIE_ZACPANIC^

ZJaZD SOCJALISTÓW POLSKICH zagranicą odbędzie się 6 października.

jest przez Komitet Zagraniczny PPS.
Zjazd zwołany HANDLOWA
polsko-belgijska podpisana została w Brukseli o Umow^
UMOWA
-przewiduje wymianę towarów na sumę 250 milionów franków be^gc
PONAD 100'PRZESTĘPCÓW WOJENNYCH wydanych zostało Polsce przez wh.
dze amerykańskie .Wśród ostatnio wydanych znajduje się gen.bbobeoKer orc.z
Obersturmfuhrer z Oświęcimia Weber,
. ,A„_r „
A „ n -v
W STOCKHOLMIE bawił prezydent mWarszawy, Tołwiński,który nawiązcA
kontakt z instytucjami niosącymi pomoc zniszczonej Warszawie.bkonkretyzo
tio projekt porta-^tóa Szwedzkiego Komitetu Pomocy Warszawie,który,ma utworzyó szpital położniczy na Czystem,domy przeszkoleniowe dla in^^^^w»<agZwe_
ny dziecięce i wzorowe sklepy. Dnie. 15 września przeprowadzona będzie w Szwe
cji- zbiórka na pomoc Warszawie,
DAR POMORZA przybył do Marsylii.
.
. .
OBROTY HA1DL0W3 między Polską i ozwecją,przedstawiają się nusuępu
jąco:ogólna suma obrotów;!. 114. 791..ODO zł.-przywóz, do Pęlski .524,470.000 z..,
wywóz z Polski;590.470.COC zł.W przywozie do iolski najważniejszą pozycj.
zajmują śledzie i ryby, następnie maszyny ruda zele.zna, celuloz?., y y^„_
kowe i wagony.Ndto Polska importuje.ekstrakty garbnikowe,filce i sita do
■orzemysłu papierniczego, elektrody, surówkę,bydło, konie oraz pszenicę i.uin.,
rały.I ska eksportuje natomiast W pierwszym rzędzie węgiel i koKs,cyKi
biel cynkową.Ponadto scement,blachę cynkową, ołów, zelazo,maszyny, włokienni
cze wyr oby, wiklinęo le j kreozotowy i sol amoniakalną.Roland cymy oiejm
ją okres styczeń - czerwiec b^r,
DELEGACJA KONGRESU POLONII AMERYKAŃSKIEJ, wy 30 chał a do Paryża, skąd
uda się do obozów polskich w Niemczech a następnie do Londynu.Na czel| y°~
legacji stoi Prezes Karol Rozmarek.W Paryżu.delegacja podejmie wobec Sekre
tarza. Stanu Byrnes? a-kroki w sprawie rewizji stanowiska bt.Zjednoczonych
zobec spraw polskich,
GENERAL ANDERS uzyskał dla żołnierzy II Korpusu -Zydow 500 certy
fikatów wjazdu do Palestyny i czyni starania o dalszych 500 certyfikatów,

PRZĘGL^D-WYDĄKZĘy-MIEDDYPAHOpOyiYęH
Rada Bezpieczeństwa wyraziła zgodę na przyjęcie do O.N,Ł: Szwecji,
Islandii i Afganistanu.Podania Portugalii,Irlandii i
w^a!
kały sie ze sprzeciwem rosyjskiego delegata,ktor; s.—r^yst..^ ■
ta '
PodeniaęAlbanii -i Mongolii Zewnętrznej,protegowanych przez Rosję odrzuoo
no-w Błosowgniu.^^^ Paryskiej postanowiono na '•miosek ®®ńnłtereehNo-równolegle z obradami spotkania ministrów spraw zagranicznych czterech „
carstw.Po pierwszym spotkaniu Mołotow,nie uprzedzając ^°8°»^eehc-ł do^_
ioskwy.Przyczyn tego wyjazdu nie,podano do v,1c-l..OhOdC1,p
^„1, pnq-io 7-i-i nteresowała sie jakimś spec3alnym problemem.
.
Przedstawiciel Rosj*'. na Konferencji postawił poza,porządkiem dzien
nym nieoczekiwany wniosek, aby mocarstwa podały do
utrzymywanych przez nie w obcych państwach z wysączeniem yu , a, ■
pozostawały do niedawna w stanie wojny. Wniosek ten oy
eg
rmzerrodni"
czeniem,że nawet przedstawiciel Polski,któremu wyjadło z kole^. pi^odm
czyc obradom nie wiedział co z tą. sprawą ina począc,
, .•
Grr<a-i r7ń~
Wiadomo juz dzisiaj,że wniosek spotka. się w zasadzie.3ysioiszej formie ze snrzeciwem ZachodUoW związku z tym wnioskiem p_L.uc. c1
rykffii pod£a cyfry, z, których wynika, że Rosjanie mają nadal pod bronią
5 milionów wojska.?, ry an#3.25O-OOO w Czerwonej Armii, 750.000 w lovnicv.ae,
500^000^3 flocie’! 500.000 w tajnej nolicjita tego^2 miliony ..stacjonowa
ne jest poza granicami Rosji.między Inn... 450.000 w rolsce,/ta-oOO w Nmm
czech,500,000 w Rumunii,90.000 w Bułgarii i 20.000 w nnlandiic
Spotkanie Wielkiej Trójki?
Prasa amerykańska podała wiadomość że Prezydent Truman^ zainicjo\.rał
spotkanie “Wielkiej Trójki“ dla rozpatrzenia najbardziej drażliwych spo
rów. Spotkanie miałoby się odbyć,w_Stanach i3ednoczonych.Stalin mi^ł 3UZ
otrzymać zaproszenie, lecz odpowiedz jeszcze nie nadesz-uae
Przesilenie u francuskich socjalistów
Kongres partii socjalistycznej we Francji odrzucie tezy swego do
tychczasowego przywódcy Leona Bluma,który odbiegając od zasad czystego jici
ksizmu dążvł dla zapobiezorla niebezpieczeństwu komunistycznemu mc ką-aprc
misu z pontiomi mieśzczańskimi,Przyj eto tezy młodego przywoacy.party3no^
Guy M.ollet.który sprzeciwia się wszelkim kompromisom z partiami chrzesci3<.
skimi i mieszcAństwem,deklarując się.wszelako również przeciwnikiem ko,.uni zmu. Osiągnięto k.cmrrómis vz rej formie, ze, przegj.oso1 cny .olum ze s.zymi
1 enni kami ;> o z o s t a ni jeszcze u teru partii.

jIIADOŁ-SŚtil Z KRAJU,
ittitot a TC.7.YF"

-orzvbvł do Gdpńska na poświęcenie sztandaru PSL.Publicz-

j e chały6 samo oho d.y wypełnione członkami PHI,którzy wszczęli awanturę.UB in
terweniowało^resz^^ ^x^gnt_w.

tam przeważnie ofiary masowych egzekucyj ulicznych ^°^^Azie“ie
wie.Ekshumacja rozpocznie się w naDblizszym czasie.Jkrotce odbędzie^się
też ekshumacja prochów osób rozstrzelanych na Pawiaku, których zułojn, s,
łono Przy„ul*^°^^,pomocy poisce rozwija się stale.W Olinie pod Otwoc
kiem uruchA?St Szwedzi szpital na 300 łóżek dla ^ieci ^uzlicz^na
Lesznie w Warszawie poświęcono żłobek dla 100 ,dzieci,prz uMiejso j
-brszawie działa szwedzka poradnia przeciwgruźlicza.Wybitni arcniu. ci
szwedzcy wyjeżdżają niebawem do Warszawy dla zapoznania się z plancJm ou
budowy miusta.^ p^^DU dla spraw żydowskich mianowany został przez rząd
warszawski.
7
.
,
^-„-u
SZPITAL SW. DUCHA .przeniesiony zostanie w tych dniach z Konstancino. do Warszawy i mieścić się będzie w odremontow nym gmachu przy ul.Dwor
skiej
OPIAT POCZTOWYCH prawie o'100% zarządzona została w Pol

POBCR REKRUTA pierwszy po wojnie ukończono w Opolu na.Sl^SKU*
10.000 złotych wolno w myśl ostatnich rozporządzeń wwieźć vj oank
notach zagranicznych osobom powracającym do Polski.Przerachowanie nastę
pu jo po kursach oficjalnych.Nadwyżka w pieniądzach zarowno krajowych jcl
zagranicznych złozona musi być do depozytu bankowego.
,
-u^rz-^
" "SZEROKA RĘKA W BANKIETACH URZĘDOWYCH" jest przedmiotem docnoazen
ze strony Biura Kontroli, pis ze wychodząca, w kraju "Rzeczpospolita* .w \jie
lu wypadkach wyciągnięto wnioski karne i personalne.
,
-i
WYROK ŚMIERCI wykonano po odrzuceniu prawa,łaski na następujących
przestępcach wojennych w Polsce»Jadwidze Ziese, konlidentce ms ^^nnći^rmie
niu,Gustawie Grulke,kluczniku więzienia w Lodzi, Jakubie Riemer^e.Zc^crmie
niemieckim w pow.włocławskim,Konradzie Feldt,zarządcy majątku pod ,/łocław
kiem. Stani sławne Grunwald, yolksdetschu, członku SA na Pomorz .
Nakładem "Wiadomości Polskich" wyszedł z druku wrizerunek<,Matki Bo
skiej Ostrobramskiej przeznaczony dla naszych prenumeratorów,vjraz z nu.te
rem niniejszym rozpoczynamy jego wysyłkę.Spełniamy w ten sposob pragnie
nie Polaków w Szwecji posiadania wizerunku Tej "co w Ostrej świeci ^Mie
i do której prośba "o powrót na Ojczyzny łono*' stała się częścią nc.^eo0
codziennego pacierza.
,
,
mioa-icnWszyscy nasi prenumeratorzy otrzymają wizerunek w ciągu miesiąca
września.

y?KDoygsęi_LgKALNE
Przebywający w Szwecji Polacy,którzy wskutek wojny przerwali nc-ukę w szkole powszechnej,lub gimnazjum ogólnokształcącym mogą korzystać z
bezpłatnej nauki korespondencyjnejo
,
.
Zainteresowani zechcą się zgłaszać listownie na aares źProi. Ann^.Za jączkowska,Regeringsgatan 22,Stockholm najpóźniej do..dnia 20 września.
+
Mieczysława Grzegorzewskiego i Ignacego Wiśniewskiego z Warszawy
poszukuje Aleksandra Wiśniewska, zamieszkała Einsphng, ovarvarevagen .
PCK w Polsce podało wiadomość, że wymienieni przebywają w Szwecji.

pr-r numer o.ta $/W-i edomości Polskich*1 Kosztuje 2 korony miesięcznie^Ogrosze
nie o p o s zu ? ~i w a n i u rodzin są bezpłatne dla uchodźców w obozach. i‘rosimy o
czytelne podawanie nazwisk i adresów przy zamawianiu prenumcratjo-ft.zeKazy
i korespondencję kierować należy na adres redakcji.
Godziny przyjęć w redakcji w dni powszednie sod 11 do U.
Wydawcy;Stanisława Dahn i Eriherrinnan Józefa Armfeltc
Adres RedakcjisRiddaregatan 25 óg, 1 tr„,Stockholm,tel.60 - 16 -

>1.

