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obywatelstwa tych bohaterów - to ryzykowny krok przed

historią.
era g. Warszawa na przepisie, że obywatel polskiJiie
może bez zezwolenia5swego rządu przejść w ^“^"^l^^^ldzTOOTOdowy?
wie tego przepisu pozbawiono niegdyś obywatelstwa Polaków z międzyńaroaow
Brygad w Hiszpanii.WŁelu z nich walczyło później w Wi Polica wm=
cii lecz nieliczni zdecydowali .się wrócic dziś do Polski,by tworzyć nomu
ni etyczne organizacje "Dąbrowszczykóvr. Paktem jest, ze rząd warszawo
p
szedFi£ porzS^ dziennego nad
że ludzi ^^^^odsHe
su prawomocnie obywatelstwa za służbę w obcym wojsku.Dziś na podst wie
tego samego przepisu odbiera się obywatelstwo żołnierzom własnej armii.
T 5 ■ v iednak różnica miedzy bojownikami z nad hbro a bohaterami II eą
wojny światowej^Pozbawienie tych ostatnich obywatelstwa jest nietylko ni
słuszne, jestn fe h•
częącią kładową
W. Brytanii. Ma on umożliwić Polakom, bez ziemi, wygnane om z własnego^i^ju
Btwo^z^rie sobie egzystencji w życiu cywilnym.Pozbawienie ich .sat^ ob^
..rn-ppin-hro na tej zasadzie ~est sprzeczne z prawem.Ale nietylko z prawe 0
W najSZkszw. nawet lacietkewieMu politycznym obowiązują pewne normy
honoru,przedowszystkim zaś szacunek dla przeciwni, cu
-żołnierze
wszystkich europejskich i afrykańskich bontów, okrzyc sam. prze^Bieruta
za zdrajców szukają przytułku u obcych z konieczności.Na. ich nucj^-,
masy komunikujących Yolksdeutschów,którzy walczyli przeciw sprzraiMZOnym przechodzi bez trudu w Polsce rehabilitację,a tysiące "popop &
obowiązki Polaków pod przewodem Bieruta,obywatela polskiego nader św

żej da*
hez ziemi zachowali jednak fzecz najświętsząthonor*Świad
czyli o honorze swego narodu na polu walki i świadczą o nim na c^.w^T^e
rżeniem sio najwyższego dobra ~ kraju, gdzie nie chcą, aby ich iL.unc.ur b^ł
poniżriiy i 'upodlony.Wielu szuka przytułku, kolejno w różnych krajaoh,nie
mogąc nigdzie zagrzać kąta. To nie warunki ekonomiczne gnają tych .-ludzi,
to tęsknota za miejscem,o którym mogliby powiedzieć:oto nasz dom.
Ojczyzny nic nie zastąpię Ale w tej wielkiej,wspólnej niedoli l
brze że choć tymczasowo,choć w ciężkich stosunkowo warunkach znaczna^gru
pa polaków może być razem i przygotowywać się do osiedlenia zagranicą.
Jest to paliatyw,pewna forma wyjścia z impasu, jedyna 3^
c;
dyspozycji, kołnierze oceniają v/ pełni dobrą wolę, Anglików, którzy pr<..gną
przyjść im z pomocą,aczkolwiek pobyt w Korpusie nie będzie pozbavnony
cierni,tym więcej iz czego innego oczekiwali jako ceny za kręw tomoTzy

Na iednym szańcu stoją dziś ludzie bez ziemi,którzy stracili Oj
czyznę^rodziny i dobytek.Nie potrzebują oni papierowych zaświadczeń na
urzędowych blankietach,Ich świadectwem obywatelstwa są ciałc. posiekane 1..
znami stu bitew,a stempel z orłem i koroną wypalony,mają w, sercu.Nm. drugi-,
szańcu są ludzie bez honoru,którzy odbierając poi^:im.-żołnierzom jczy -c;
uzyskali władzę i ziemię,ale utracili szacunek świata.

^£^PQMQsęi_z_KRAJu
PRZEWODNICZĄCY SZWEDZKIEGO KOMITETU POMOCY dla Europy p.Ekeborg
oraz szwedzki wiceminister Opieki Społecznej Lindoll byli w Polsce na otwarciu sanatorium dla dzieci w Otwocku,
.
W WYNIKU STARCIA z przeważającymi siłami NSZ.jak podaje "Gazeta Lu
z , września zabitych zostało 20 członków milicji obywatelskiej i
n-olpusu bezpieczeństwa Wewnętrznego, Starcie miało miejsce 24 września, w
okolicy Qoola (lubelskie).Pismo nie podaje strat poniesionych przez party
zantów.
~
u
WŁADYSŁAW KORNIŁOWICZ, znany działacz społeczny zmarł w Las
kach pod Warszawą 26 września b.r.
n
BAUKOWO-LITERACKI odbędzie się w Uniwersytecie Warszawskim
z,okazji 100 letniej rocznicy śmierci Bolesława Prusa i Henryka Sienkie
wicza.
T^iBLICę PAMIĄTKOWĄ dla uczczenia pamięci biskupa wyznania, cwangicIicko-augsburskiego,dr.Juliusza Bursche,który zginał w Orani enburgu.odrzu
ciwszy wszelkie propozycje przejścia na stronę okupanta - odsłonięto w
kościele^ewangielicldLm św.Mateusza w Łodzi.
3
. ^LAS,f jeden z najlepszych polskich holowników zatonął w czasie
ourzy między Gdynią a Szczecinom. Zginęło dwu członków załogi. “
kS.HtOP.DR.J.URSZULIK,wybitny dyrygent kościelny przeniósł sie rn
d°
w 012dvie.Polskie Radio będzie nadawało transmisję nabozenstw w Oliwie z występami tamtejszego chóru katedralnego. WnTh-nnrm
i ZAG$N2W MASZ?T rewindykowano • ostatnio z Austrii ,n.inofabryki
E-B
A1 nD?rmos-z Czechosłowacji nadeszło £ wagonów naykl kruszę w łodzi;z Niemiec nadeszło 30 obrabiarek B-ci Borkow-

ZOOLOGICZNA VI WARSZAWIE będzie wkrótce otwarty.
-, = Ph ■■■ -'.■-Oł^iKWA,rozpoczęło się wysiedlanie ludności.Odbywa się ono'w ra
nę
mieszkaniowej,ma jednak znacznie większy zasięg,niż podob-orzedewUva+Jm°Z<"d-hOA'W Łodzl>hubiinie i innych miastach.Obejmuje ona
pr edews^stkim tych.którzy przed r.1939 nie mieszkali w Krakowie.
w Rosił -hKBApk9AŁA-TTBokA’1znana śpiewaczka operowa po wielkich sukces,-cl
bawiła na turne koncertowym,wróciła do Warszawy.Lecz tutaj
niespodzianka.Na pierwszy jej bowiem koncert publiczijU EWł S3;ę-Toc.s®?° Pomorzyło się na drugim koncercie.Przybyły
jeżdżący do ^Og^^k0we,°P0łeczens"t:wu nie podobają się widocznie ludzie
dowy<
K™° 'T-lhADimł" w warszawie przy ul.Złotej jest w trakcie odbuo . Bj': hONGHES bŁOWIAIiSKI w USA wyjeżdża z kraju-delegacja w skł-ui-moGen Świerczewski,pułk.Kirchmajer, ks. LaAynowicz, pr of.łapiłkPi irka-Bożek"
W.anda Wasilewska^ Kornejcżukiem’będą reprezentowali iSr^.KonSes
żywioły pro sowieckie.
"
ze 180 zakładów przemysłu drzewnego ocalało zaledwie v.Uruchomiono dotychczas
32 zakłady,
żenią dUlHi/iMBAS.toOR rządu warszawskiego w Moskwie,prof.H.Raabe po złouXA^oto im ł,nZff°oU,in0^?k?’p0^?ócił d0 P°lski 1 obejmuje rektorat
. wcr^y-b^tu im.Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Sum, krcd^+A?0Wa
p°hSKIogłosił po raz pierwszy stan swych rachunków
^tySiel b^tó^te7?9y.'4261zRerP”la 1946 W7n°Si 50-^*^.89ć

woj.warszawSie™™" Młot^-^okonał^^aA^ tere^e Północnych powiątć
rod Ciocb-mov,J:’Un?-- •
dokonała napadu na cukrownię "Krasinioc"
iiciUzarzadl-łUPEAB0 Pracownika cukrowni, członka EPR Góralczyka.thw sile olk'tJ insE 1Ł,9 którym kierze również udział, wojsko. "Banda Młota"
Stawj lino UbrnAA wyc0±rił? S1?. do lasu na teren pow.psznsnyskiego.pozot,. i.,jąc zgrany z cukrowni cukier samochód,konie i pieniądze.
.
EAKpo3^czono 4 9abryk przemysłu bawełnianego w jedną
ZotradniE-Uon^ omn
P
mą:Paristwdwe Zakłady Przemysłu BSwełnłanego.
/.a u± uu.nici0ą one /000 pracowników.skie że
,°świadczyłf jak podaje radio warszc
muniknuroi
-Wv2GW W1 ^^om°sci, podanoj przez Reutera nie zękoczej.
" ^dowl brytyjskiemu tekstu świeżo uchv/alonej ordynacji wyboS-

pow. Jędrzej ów^boiówkn^-pp?’^ 1 +°RD? d?iała=^ ^L trwają nadal.W Nawarzyric
cidli roł Ił 3 k ™.P° strzelaninie na cmentarzu,-wtargnęła do kośPSL Mazur notenilUst^n6^?11! i ° 99ewl9oenia sztąndary.Na sesji KRN poseł
Szwalbe odebrał i>niJŁ'ł+° A?’'13"011108? organów Bezpieczcństwa.Przewodniczący
nie miało IhnrnllAWa rek^e przemówienia głos i oświadczył, że przemówił
.sąd dyscyplinar^'ERIir?
tęPStWa * Z? kt6re P°s.Mazur oddany zostanie pod
L '1W ™>ZUG DANYCH IZBY PRZEMYSłOWO-HAN-IŁÓW w Polsce jest oGółem ■
CentraliPH^dlS±H°^ handlowych.W tej liczbie 79 oddziałów Płowej
pry,ltnych. a ',;3,55A'6 placowek spółdzielczych i 100.713 przedsiębiorstw
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Jak stwierdzają ostatnie wiadomości z kraju, od ńysl mn poprzez
Nowy Sącz,Mowy Targ do Babiej Góry znajduje się enklawa
2g*udo_
vn ei a nr ze z nartyzantówo Oddziały te są pod Komendą góralu,^ i--.
- nim brzmi "Ogie/.Na całym tym terenie w?a£aa B^zes^a całkowicie w ię e
powstańców, którzy wyznaczyli , zposród swoich ludzi wo ;tow• .sox
obsadzili urzędy administracji ogolaej»ota^o s...ę - p
t

pr«e. <»™
dozwolonyjest tylko na zasadzie przepustki ,wyaanej przez ;...i
y...•
Gdy^Automobil Kl?b Polski organizował rald
.którego trasa
P-ła rrzez Podhalerwysłał delegację do komendanta Ognia
PP6gni^ na prz^jazd^gień" wydlł uczestnikom raidu
.P^epustki^.
■ raidu były przez straże partyzanckie p^uCKTOuine
re w trakcie
Dnia 10 września Radom zajęty został przez odęto-.—., <. - zanckie
, .,•
Dnia
N.S.Z.w Sie 5000 ludzi.Władze bezpieczeństwa i adininistracji^arszawgŁ J
nie stawiały żadnego oporu.Wojsko 1 milicja zos.«.y w c.i.ągu pa*.- 5-^ 1 ,
rozzbrojone^zaś ko^nistyczny^personęl .^g^^ny^ozbawio^urz^
które obsadzono przez “lucizi z lasu oPieiw^zą rynn
4 -n^’1 nvcb og" ■
uwolnienie więźniów politycznych.® stosunku..^o wi^iowkr^*n.*nyc^^
szono amnestię, zmniejszającą Kary do poiowycUL-^y* ckio tu -ęa.}
ły normalnie,nie wyłączając instytucyj sądowych,gazie jednai.
sędziów zastąpiono również przez nowysh.Na murach rozpiakaui
zarządzenie nakazujące wszystkim "cudzoziemcom' opuścić w ci
dni miasto'.® czasie parodniowej "owupacji- Radomia nie dosz? o 0.0 żadnego
osowali
incydentu 5 któryby,-pociągnął za sobą rozlew kr\w±ex ar ^yzanci u.
żadnych bepres^j^
U2iUpełniają reportaż amerykańskiego ^ymkar z a Ho
mera Bi ggart a i drukowany w "New York Herald Tribune z _/ ,-Ł 1*'_„T "3,..; *1
przybył do Radonia w okresie "okupacji" f cdoyi rozmowę z pciUC2iu.lu.»^
W.S.Z.1 stwierdził, że pomiędzy czynnikami rządowymi a part;
pano
wał rodzaj rozejmu'.Dzienikarz. amerykański joisze.iz, opecnosc pecuy^ nitów ■
w Radomiu,mieście liczącym 40.000 mieszkancow^JLOO. km. od Wa.szawy^n
Warszawa-iraków jest dowodem tego,ze w Polsce może z,darzyć s.ę
n aw et rzeczy f* ant a styczne.
ęOGANIĘ^VCkOLI_KATOLIKCW

V/ związku z odezwa Biskupów -polskich,domagającą się dn.a_prz.eds c"
wicieli katolików reprezentacji w przyszłym Sejmie i dopuszczenia do uJ.a
łalności politycznej,warto przytoczyć, garsc szczegc-.tow c organizc^j ^
litycznej,która przyjęła nazwę "Stronnictwa Pracy' i tv;ierd.z.L,iz ^epie^„
tu3e k°łprzyznanie1Stri.Pracy prawa legalnego istnienia nast^iło pod WP^~
wem nacislai ze strony amb.Hąrrimana,który na konferencji moskiewskiej wy^
raził sioiiż nie można mówić o demokratycznej .-reprezenbacj--..
polskiego bez udziału "tych którzy się modlą" =W lipcu l>k5 grupa^xuoa_c o <
września 1942 mieniła się "Stronnictwem Zryvm narodowego
u
goszczy Zjazd StrePracy,posługując się nazwą i pieczęcią uGgo
....
Równocześnie Popiel zwołał zjazd prawdziwego stronnictwa w kc.r o
c^ec z
władzo zakazały odbycia tego zjazdu i uzaleznn.ły dalszą dzia^ej-no^c
~
nictwa od połączenia się z grupą ”2rywu”oGdy
wojną elementy, stoj-a.ee na gruncie ideolo^i kauolickioj9 ^r;
Do
wodziła sie z tozw«trZadrugi",która głosiła hasła wrogie^ koscj*oj.owi^nci^c.
cając do pogańskiej słowiańszczyzny i proklamując kuit oozkow ^.owIg-i..V/ okresie okupacji niemieckiej działacz rej grupy Felczc?lo p.i*uwa
dził w ramach czwórprzyrnierza stronnictw machinacje^ zmierzające au.-usunię
cia zeń Stronnictwa Razccdowego oraz chrzęści jrjiskich_ elemeni.o o i-rc-j ^acyę;a. wrrowadzenie PaP0R« Został za to zwolniony z wszelkich i
Drugi przywódca, tej grupy, drcWidy-Wirski (obecnie, wiceminisue.c ia.i.omuc-Cj. /
działał przed wojną w komunizującej organizacji studenckiej Rac.ynaino. 1£
dzież Akademicka i był twórcą "Drużyn Syndykalistycznych ^K.-ore swego c^ay.
zamierzały wysadzić w powietrze pomnik Chrystusa Króla w i-oznani<n_l -ua-io.j
Wirski skazany został, jak już podawaliśmy, przez Sąd Okręgowy w .. o znani i
za przestępstwo spędzenia płodu*
n
Jak wi adomo 9 obe cnie Popi o 1 zawi e sił dzi r :aJ.nosc bpr on* jiia.
grupa "Zrywu" prowadzi nadal działalność pol.i.tyczną pod jt-a*..'_ą
nictwa i przy pełnym poparciu komunistów»Neopoganiegwys^ępuęąuy^w oli
żarliwych katolików dokooptowali trzech polityimjących księży^ .v^-.
ks»Waryński jest już suspendowanycNowy twór _poprtyczny^ ues
do generalnej rozgrywki z hierarchią Kościoła Katolickiego v/ rOis ,prowadzonej według znanych wzór ówo

SPRAWl"_PC>LSKIE_ZACf U;TIC£
PROTEST rrzeciwko traktowaniu Polanów w Niemczech wysłał pieze^
Poltinii Me^kańskiea.Rozniarek na, rece .^ktora
n-pntastu nrzesłano ćló "prasy amęT
-• naj »senatu i Kongr esuobyt.. j ków na terytorium Niemiec ‘jest ;. agTbzna
p°^?^^pSr^®du^y?^ą^aSania
agi
środkach nacisku w kierunku. repatriacji:, Ostami o JNRRA naduzyłc j - s^dentów PolaSw-pr^ekazując z3 wena dej
podania o zezwo^nie^
studia w Niemczech - warszawsKiej riisj_ repaurięcyjncj »^^kcŁzy
.
ją
n
w
zakresie
prasy.
zamvkan:i
e
szkół
polskich.
Likwidac
ja
związkowszy^
ko to zmierza do "załatwienia" sferawy uchodźca
w Niemcze^,,
jaknajspieszniej,choćby to nawet było w sprzeczności z uchwalam.
"600 MILIANÓW DOLAROW pragnie otrzymać rząd warszawska od B-.rmu
Światowego na "wykonanie 5 letniego planu odbudowym Sprawa aest z punktu
ędzynarodowego bardzo skomplikowana,Koła
^ielkiego^kreSt Ziedn. i W#Brytania stoją wobec dylematu: alb o udzielić,wielrieg
.
dytu rządowi, którego politykę uważają ga,szkodliwą,albo lic^ćsę
liwością wycofania się Polski z Banku Światowego# Rosja, j ak^wic.
przystąppła w charakterze członka do tego Banku, oirzypuszcza s ę,
zie nie otrzymania kredytu,Polska wycofa się'również z Banku#
n
j.Mp
POLSKA MARYNARKA WOJENNA przekazała władzom brytyjskim WoZystKie
pozostałe okręty.W związku z tym odbyła sie uroczystość .cpu szczeni a.-.ban
dery na ORP "Krakowiak^,"Ślązak","Piorun","Conrad","Burza" i Wilk .
ZWIĄZEK POLAKOW w Argentynie wydał■oświadczenie,ze w razie nawiązania stosunków między Argentyną i rządom warszawskim,Związek nie uzna
przedstawicieli Warszawy za reprezentację Narodu Polski ego»
BRYGADIER TROMPOWSKI?potomek powstańca 1851 r.,został MjJiisurein.
Lotnictwa Brazylii*
z
..
,
OSOBKA-MORAWSKI ma odwiedzie w najbliższym czasie obozy,wysiecu en
ców polskich w Niemczech,aby namawiać ich do powrotu do krajueniczoa 1 olaków.w brytyjskiej i amerykańskiej zonie okupacyjnej wynosi oktPu00OJO lu

DZIENNIK CZESKI "PRAWO LIDU" donosi,iż rząd, warszawski zamknął z
dniem 22 września granicę polsko-czeską dla Żydów,którzy chcą wyjechać,z
Polski.StałO się to jakoby na żądanie rządu brytyjskiego,aby powstrzymać
nielegalną imigrację do Palestyny#
DZIEŃ PUŁASKIEGO obchodzony będzie unia 11 października,jako orne
rykańskie święto narodowe,z mocy ustawy podpisanej ostatnio przez irezy
denta Trumana.
. . . .
•
PROF#J•NEUMANN mianowany został profesorem matematyki i kierownikic
biura statystycznego na uniwersytecie Kolumbia#ProfoZnaniecki wykłada fi
lozofię na uniwersytecie Illinois.,
.
. .
SŁYNNY LOTNIK POLSKI,mjraUrbanowicz będzie przedstawicielom amery
kańskiej linii lotniczej w Warszawie#
z
AdEMNIAŁY BARYTON POLSKI,Ryszard Gruszczyński,który niedawno kon
certował w Stockholmie,śpiewał ostatnio w Domu Narodowym w New forku#
AMBASADOR'STRASSBURGER opuścił Londyn 19 trze śni a, udając się do
Warszawy,"Daily Telegraph" podaje,iż jednym z powodów rezygnacji Strassburgera było niezadowolenie czynników warszawskich z powodu prowadzenia przez
niego rokowań finansowych polsko-biytyjskich0
4000 KOŁNIERZY II KORPUSU przybyło do Winnipeg w Kanadzie w dniu
25 września#Będą oni pracowali w rolnictwie#Po dwu latach mają otrzymać
obywatelstwo kanadyjskie,
PIERWSZY ŁADUNEK KAWY BRAZYLIJSKIEJ znajduje się w drodze do Gdy
ni na statku polskim "Wisła"6
KgssAK_szęzyęKA_o_ROSJi

Zofia Kossak-Szczucka,autorka "Krzyżoweów" przybyła z Londynu do
Kopenhagi#Wizyta związana jest z ukazaniem się w Danii jej książki- "Bez
Oręża" w tłoznaczeniu duńskim,Książka nosi tytuł "Król Jerozolimy"*
Zofia Kossak udzieliła wywiadu prasie duńskiejeNa zapytanie repor
tera "Aarhus Stiftstidende" o jej stosunek do dzisiejszej Polski,autorka
o dp owi e d zi ał a
"Jest dla nas rzeczą pożądaną mieć dobre stosunki z naszymi sąsia
dami. Sam nor ód rosyjski jest m? ły i pokojowo nastrojony w z e tknięciu. Na:tomiast zupełnie czymś innym jest moje ustosunkowanie się do rosyjskiego
rządu.Jestem, katoliczką i nie mogę dlatego zgodzić się z materialistyczp
ną doktryną życia<>Polacy skupiają się teraz wokół KościołacRozumieją oni
że on jest jedynym czynnikiem siły w wólce z obcymi wpływami".
PtKossak odwiedziła obóz uchodźców polskich w Skodsborg8W Aarhus
i Kopenhadze odbyły się akademie no jej cześć.

„W^7ÓLNIC$SPALI LI ę. .SAMI „MIESZKANO Y_
Na ostatnim posiedzeniu KPN rząd udzielał odpowiedzi na interpe
lacje złożone -w swoim czasie przez posłów PSL w sprawie stanu bezpieczeń
stwa w PolscerZ odpowiedzi urzędowych, wynika właściwie potwierdzenie za
rzut óv; przeciwko UB,
A więc rzecznik ministerstwa stwierdza;
"Istotnie na uerenic ogrodu UB w Kępnie zostały odnalezione pocho
wane zwłoki mężczyznypUstalono,że są to zwłoki jednego z aresztowanych,
Stefana Droji»"Jak wynika z dalszego opisu zosta2i on rzekomo zastrzelony
w czasie walki z "bandytami" - a pochowanie go w ogrodzie uważa minister
stwo za "drobną nieformalność"o
Podobnie w sprawie zabitego przez UB Chróścielewskiego Edwarda rzecznik ministerstwa nic wypiera się samego faktu, oznajmia tylko, że zosta':
za to pociągnięty do odpowiedzialności ówczesny szef UB w Kraśniku.
W sprawie spalenia, trzech osad na terenie wsi Ptaszki pow. sied
leckiego okazuje si?że stało się to w czasie walki z "bandami",.
Na j zabawnie jsza, gdyby nie pełna tragizmu była próba wytłom acz ania się ze spalenia głośnej już dziś w całym świecie Wąwolnicy^ Z mętnych
i długich wyjaśnień wynika, że rozegrał? się tam rzekomo walka z bandytami
zamieszkałymi we wsi i ci bandyci,uciekając podpalili wieś.Natomiast woj
sko i policja rat owąły^bu dynki ,od pożaru_0Ministerstwo Bezpieczeństwa udzieliło również odpowiedzi w sprawie
zamordowania Scibiorka,Mordercami - jak: wykazało śledztwo są "'członkowie
WIN - Wiesław Płoński i BoiaPap>ek0 Zamieszana jest również w tę sprawę urzęd
niczka placówki dyplomatycznej,Chodzi tu o Irenę Dmochowską, obywatelkę
amerykańską,w sprawie aresztowania której Ambasada Amerykańska interwenio
wała wielokrotnie bez skutku.
Minister Bezpieczeństwa do swego oświadczenia wstawił nawet do
browolne zeznania. sprawców mordu, z których ma wynikać, że mordu dokonali
oni na rozkaz komendanta WIN-u dlatego, że posiadał on wiadomości,iż śrp»
Scibiorek poto wstąpił do PSL, aby rozbijać to stronnictwo od wewnątrz.

Poselstwo warszawskie w Stockholmie rozsyła Polakom vj Szwecji no
we formularze rejestracyjne.Poprzednia rejestracja została unieważniona i
wyznaczono nową,której,termin upływa 31•XII646.Ci którzy się nie zareje
strują będą "pozbawieni opieki konsularnej"?co nie oznacza utraty obywał
telstwa.Z przepisów o rejestracji wynika unieważnienie wszystkich paszpor
tów z wyjątkiem .-tych, które wystawiono w kraju po 1OI.45.Formularz rejestra
cyjny zawiera, m.innopytaniasCzy zamierza powrócić do Polski i kiedy?Uwagi
dotyczące zamiaru powrotu lub pozostania zagranicą.Praca społeczna, zagra
nicą. Jak się dowiadujemy,rejestracja nie jest nakazana przez władze szwedz
kie, które jednak mają zamiar wstrzymać narazie wydawanie Polakom paszpor
tów cudzoziemskich,chcąc odczekać wyników rejestracjiePoselstwo będzie wy
dawało osobom,któro się zarejestrują,lecz nic przedłożą dowodów obywatel
stwa- tymczasowo zaświadczenia.W praktyce zatyn Polacy legitymować się bę
dą ^tymczasowo - tymczasowymi dowodami tymczasowego rządu,lub legitymacją
którą wyda im Utlrbiningskommissionc
+
Szwedzki. spis ludności, jak co roku odbędzie się w całej Szwecji
w dn»5 października.Obowiązuje on też cudzoziemców.Przypominamy więc,ze
wszy scy Polacy winni wypełnić arkusze spisowe, jeśli chcą uniknąć grzywny.
ZEBRANIE INFORMACYJNE Polskiego Związku b.Więźniów Politycznych
odbędzie się w poniedziałek,dn.7cX. o godz.20-ej w lokalu Związku przy ul.
Jungi rugatan 30/11,StockholmoObecność członków przebywających w Stockhol
mie ob owi ą zk owa «
.CZYTELNIA. PISM Polskiego Komitetu Pomocy otwarta jest codziennie
od godz.lj-tij
i kału przy ul» Jungfrugatan 30/11,Stockholm-.
_FONCERT UT70R0W KOMPOZYTORA POLSKIEGO Romana Maciejowskiego,któ 
ry prze oywa w Szwecji, z udziałem autora i pianisty szwedzkiego Domelofa
odbędzie się.w radio szwedzkim dn57»X. o godz.22.20oW dniu 23 październi
ka Rom ąn .Jociejewski wystąpi z orkiestrą symfoniczną w Koncerthuset w Stoc;
holmio.W programie utwór Maciejewskiego "Allegro Concertante",
SŁOWNIK. ANGIELSKO-POLSKI i polsko-angielski Stanisławskiego j est
do nabycia w Związku bowięźniów poi"., Jungfrugat.30/11 ,Stpckholm,
.-ŁATWA METODA JEŻYKA ANGIELSKIEGO w dwu częściachoPełna wymowa oraz
akcent.Cena za. część 2 koro wraz z przesyłką.Albumy polskie,zawierające
1C widokówek miast polskich.Cena 1-50 kor, wraz z przesyłką.Wysyła J.Raykowski,Ju^gfrugatan 22,Stockholm.
.
ASKA I JOLA MALINOWSKIE poszukują rodziny,WTiądomości kierować pod
■ tdresoi L2 via villr Riccatti 62,Suore Nar su lino .Italia.-,

"CO PIS7Ą INNI o"
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Stockholm,dn.3 października 1946r*

DRÓG?. DO WŁADZY
Jedną z. ' na j większych sensacji wydawniczych bieżącego sezonu stała
książka Lwa Trockiego p»t."Stalin", wydana w Nowym Yorku nakładem Harpersa» Rozdział z tej książki p»t, i:Czy Stalin otrufLenina i Gorkiego" w
tłumaczeniu McSłużewskiej wydrukowany w londyńskich "Wiadomościach",po
da jemy poniżej w skróceniu<«

l

'Podczas drugiej choroby Lenina, w końcu lutego 1923, w czasie zeb
rania członków Politbiura, w"którym brali udział Zinowiow,Kamieniew i au
tor tych słów, Stalin oświadczył nam' po wyjściu sekretarka, że Lenin we
zwał go niespodzianie i że zażądał od niego trtlcizny. Lenin stracił wtedy 2
znów mowę, uważał, że stan jego jest beznadziejny, przewidywał zbliżanie
się nowego'ataku, nie wierzył lekarzom, których bez trudu przyłapywał na
sprzecznościach,, Umysł jego nie utracił jasniści, a'cierpienia przekra
czały możność wytrzymania. Mogłem śledzić przebieg choroby Lenina, dzień
po dniu, dzięki droGuetier, który leczył nas obu i był przyjacielem na
szych rodzine
- Czy to możliwe, Fiodorze Aleksandrowiczu, by to był koniec? -pyta
liśmy go raz po raz, żona, moja i ja,
To się nie da przewidzieć, Władimir Iljicz może jeszcze stanąć na
nogach. To bardzo silny organizm,
- A władzd umysłowe?
- Zasadniczo pozostały nietknięte,
Nie traciliśmy nadziei» Tu jednak niespodzianie stanąłem wobec od
krycia, że Lenin, który był istnym wcieleniem woli życia, pragnął zdoby
ły ć dla siebie truciznę,. Jakiż musiał być jego stan wewnętrzny 1
Przypominam sobie, że wyraz twarzy Stalina wydał mi się inny, niż
zazwyczaj, zagadkowy, niestosowny w tych okolicznościach r. Żądanie, z któ
rym zaznajamiał, było tragiczne, a przecież chorobliwy uśmieszek przyle
pił mu się do twarzy, jak do maskic Rozbieżność między słowami, które "wy
głaszał, a wyrazem twarzy nie była dla nas czymś niezwykłym,, * Tym razem
jednak było to zupełnie nie dc wytrzymania* Potworność sytuacji była po
nadto wyolbrzymiona przez to, że Stalin powstrzymał się od wyrażenia opi
nii o żądaniu Leniha, jakby czekał, by zobaczyć, co powiedzą'inni'-chciał
może podpatrzyć odcienie naszych reakcji, sam się nie oświadczając? a mo
że krył cię z jakimiś myślami?.,.,,
- Oczywiście, nawet nie będziemy zastanawiali się nad tym żądaniemlwy krzyknąłem o .Lenin może jeszcze odzyskać zdrowie.
- Powiedziałem mu to - odpowiedział Stalin, nie bez cienia niechęci»
Ale nie chciał słuchać, gdy przemawiałem mu do rozsądku,, On bardzo cier
pło Powiedział, źe'chco mieć truciznę pod ręką,
.- Tak czy inaczej? nie ma o czym mówić - powtórzyłem z uporem, tym
razem - myślę - mając za sobą poparcie Zinowiewa.
Tu rodzi się pytanie - jak i dlaczego Lenin, w tym czasie odnoszą
cy się niesłychanie podejrzliwie do Stalina, mógł zwrócić się właśnie dc
niego z żądaniem, którego charakter kazał domyślać się najwyższego zau
fania? Na okrągły miesiąc przed zwróceniem się z tym żądaniem do Stalina,
Lenin dodał bezlitosny dopisek dc swego testamentu. W kilka dni później
zarwał wszelkie stosunki osobiste ze Stalinem. Stalin musiał więc zada
wać^ sobie pytanie - czemu "właśnie jego wybrał sobie Lenin spośród wszy
stkich? Odpowiedź jest prosta - Lenin widział w Stalinie jedynego czło
wieka $ . który mógłby spełnić jego tragiczną prośbę, był bowiem bezpośred
nio zainteresowany w jej wykonaniu. Na to by w pełni zrozumieć Stalina i
zachowanie się jego w okresie choroby i zgonu Lenina, rzucić należy świa
tło na pewne epizody ostatniego procesu, odegranego w marcu 1938.
Na honorowym miejscu na ławie oskarżonych zasiadł Jagoda, który
pracował w Czeka 1 OeG0P?rJb. w*ciągu szesnastu lat, naprzód jako zastęp
ca kierownika, później jako naczolnik, zawsze w ścisłym kontakcie z sek
retarzem generalnym jako najbardziej zaufany pomocnik jego w walce z opo
zycją. ^System przyznawania się do niepopełnionydh zbrodni, jeśli nie zro
dził się w mózgu Jagody, był przez niego rozpracowany. W r.1933 Stalin
nagrodził Jagodę orderem Lenina, w ro1935 awansował go'na generalnego ko
misarza obrony państwa , t.,j6 marszałka'polioji politycznej, w dwa dni
zaledwie.po nominac3! utalentowanego Tuchaczewskiego na marszałka armii
czerwonej» Nominacja Jagody oznaczała wyróżnienie człowiekaktórego po
wszechnie uważano za zero i otaczano pogardą,, Starzy rewolucjoniści mu
snęli rzucać sobie porozumiewawcze spojrzenia. Nawet w podlizującym się

MltMw uczyniono wysiłek, by się tomu przeciwstawić. Jakiś sekret

przebacza.
zdecydował SW kwietAiu°1937r^Jagadę^aresztowanoT
zbyt wiele, .. —-------- -----,
- - • •
/ -. za nbiotnicę przesączeudało się osiągnąć szereg korzyści- dodatkowych
u winę za zbrodnię, które w pd—
nia Jagoda wziął na siebie w czasie procesu
dotrzymano.
zTi-skach przypisywano Stalinowią Oczywiście, obietnicy niu cu.trzy ...n ,
fagedę skazano na śmierć, aby potwierdzić nieprzejednane stanowisko Sta11M ™ NŁezwykl^Douczające^okolicznóśoi ujawniły się jednak w czasie pro
cesu.
z zeznaniami sekretarza i konfidenta Jagody. Butanowa, miał
■n =-> Vr In-’ szkatułkę, z truciznami, do której mógł sięgać w r zi .-tz
by npcanneLmpułki, by powierzać je agentem z odpowiednimi pouczeniami.
Naczelnik O.G.P.U., dawny aptekarz, wykazywał duże zs^s£®a°"®ai®^uciznami. Miał on na swych usługach kilku toksykologów, ul^ kto ,
z .wał oddzielne laboratorium, rozporządzające nieograniczynemi
—
i wolne cd k.-ntroli. Oczywiście, jest rzeczą wykluczoną, .y Ja^Uo. m gł
stworzyć taką instytucję dla własnych swych potrzeb. Bynajm
j. ■< 7
wypadku jak 1 w innych wypełniał zlecenia urzędowo.
__.nrv„ł1 lak^rzy z
pl7V beki Jagody zasiadło na ławie oskarżonych czterych lekarzy z
Kremla o sa^zanycł^o zamordowanie Maksyma Gorkiego 1 dwu członków sowięcki^l^MnĆtu ministrów. " Przyznają się, że.. .zapisywałem lekarstwa
niewłaściwe w daS ^Padku"...A więc- "Jestem odpowiedzialny
jrzedwe
czesny zgon Maksyma Gorkiego i Kujbyszewa". Vt czasie procesu, ^par 6na podstawowych fałszach, zarówno oskarżenie 8ek przyznc.ni, się ..c ot. c .
sędziwego i schorowanego pisarza wydały hi się fantastyczno.^y.kana pó
źńlej dane i bardziej uwaśne zbadanie okoliczności zmusiły mni. -- ^la
ny sądu. H orocesie tym kryło się c?ś poza kłamstwami. Byli tam trucieie
le i ich ofiary. Nie wszyscy truciciele zasianali na ławic, usk^rzc-n. .
°u™’

—«=•=,

clłkkln. sercu, cteońcs p=to,«tici»oh, tet.o zdęb,.«Ł
ne or-testve Tnb rolę ohderal wo wczesnych dniach rewolucji paz^zi^rni
kowej. Podchs phrwszej Ldruglej "piatliletkl"głód, nlezadowclenle i
porosło ^siapnęly krańcowe natężenia- Dworacy zaczęli ęr-testować, Pr.testowiłaiawet żona Stallna,Allllujewa. W tej ntmosferze Gorkij prze

stawiał poważne niebezpieczeństw o. Utrzymywał ..n k-r^s. - . - - J .
rzami europejskimi, odwiedzali gc cudzoziemcy, wypłakiwali się prz^- nim
pokrzywdzeni, ueabiał opinię publiczną. I - co na3wa^HSllk^idao1a"stawybbrazić sobie, by pogodził się z przygotowywaną właśnie likwi-acj^ sta
rych bolszewików, z którymi łączyła go wiapletnia zazyło^c.
Y
Nie można było go zmusić dc milczenia. Niemożliwością była, ty.,
bardziej zaaresztować go czy wygnać, nie mówiąc już c
r.n7C,u ^r7vŚDiaszenin likwidacji starero Gorkieg)
l-gz przslewu krwi
pośrednictwem Jagody, musiaŁ wydać się Władcy Kremla w istniejących oko
1
/ściach jedyn.-f drogą wy jścia- Właściwością umysłu o ta Ima jest, ze
1e takie pobiera un błyskawicznie i odruchowo. Pcdjąwszy się oolec^
Jagcda zwrócił się do"swcich" lekarzy. Nie chciał ryzykować niczego,
ni a,
a iak Dowiedział dr .Lewin, "zrujnowałaby i mnie i uu-ją raąZinY.
,l’-a"Nie £użna uciec przed Jagodą. Jagoda nie powstrzyma się przed

nlOZ3ia‘MoskwaScaŁa wiedziała i podawała sobie z ust do ust po^łoskę^u
zadowoleniu Gorkiego, o usiłowaniach wyjazdu zagranicę i o tym, zu otelin
obmówił mu naszoortu. Pogłoski, ze otulin pomógł w jakiś sp-ae., niozcący^
siłom natury, wybuchły po śmierci'wielkiego pisarza. Jadnymz celów uoooznyoh procesu Jagody był- oczyszczenie Stalina z tych pw.ejrzo*,. o ą^
Wielokrotnie powtarzane zapewnienia Jagody, lekarzy i innych oskarżonych,
że Gorkij był"serdecznym przyjacielem Stalin^, • Ose..-ą zaufaną , -tolin-w
oZm"e że w pełni aprobował politykę "wodza", że mówił "z wyjątkowym za
pałem" o roli Stalina. Gdyby była w tym ch.c
, yr„«<..y , _J' "*
podjąłby sio zamordowania Gorkiego,„a tyncan.ziej ni. osł- o
^y
, PC'
wierząc takiego spisku lekarzowi z Kremla, r-o mogłoy on zniszczy ■ o- J
dnym. telefonom do Stalina>
. ,
,
.
Ot) drobny szczegół jodne0o z procesów. A pył. ich wi.l. -- i
go nożna by wyliczać "szczegóły". Wszystkie mają na suuie stalinowskie
oietno. To jogo robota-Mierząc krokami swój gabinet, t^m i z powi-1^.1,
przariyślnia"oprać ,wujs on IrLiazgiwo plany, orzy których pomocy może _
doprowadzić każdego, kto stracił jego łaski, do stopnia największego
niżenia, de'kłamliwych oskarżeń najbliższych muluozi,
najstrc-s^
>
szego zaparcia się samego siebie# W odwodzie, Liimb wszys 4c jos
mała ampułka- Znikł tylko Jagoda- Szkatułka z truciznami p0Z£stało.
vj czasie nrocesu w r-1938 Stalin, jakby niechcący, oskarżył Bucharina o przygotowywanie w r®1918 spisku na życie Lenina - .Lciiwny /
ny Bucharin uwielbiał Lenina, miał dla niego przywiązanie ziuc u
tki i gdy ośmielił się przeciwstawiać Leninowi w toku dyskusji czynił t^

na kolanach. Czemu Stalin uciski się do oskarżenia , będącego tak oczywi
stym absurdem? Najprawdopodobniej tyła to odpowiedź na wyjawnione lekko
myślnie podejrzenia Buoharina, skierowane pod adresem Stalina. Ogólnie
ciorąc, wszystkie oskarżenia były pomyślane według tego wzoru. U podstawy
inscenizacji Stalina kryło się. coś więcej niż czysta fantazja - spierały
się cne w większości wypadków na rzeczywistości, a u źróueł ich leżały po
rachunki osobiste lub pomysły mistrza w przyrządzeniu pieprznych potrawo
Wyobraża:: sobie, że wypadki miały przebieg następujący.
Lenin domagał się trucizny w kmicu lutego- 1923. W początku marca po
wtórzył się,atak paraliżu. Orzeczenia lekarzy z tego okresu były wymijają
ce, nie wróżyły nadziei. Czując się coraz pewniej, Stalin zaczął działać
jakby Lenina już nie było. Chory zwiódł go jednak. Pod zimę zdrowie Leni
na zaczęło się poprawiać powoli, mógł poruszać się swobodniej, słuchał"
czytania i sam czytał, po trochu odzyskiwał mowę. Opinie lekarzy były co
raz bardziej optymistyczne. Powrót do zdrowia nie mógłby, rzecz prosta,
zapobiec wyparciu rewolucji przez reakcję biurokratyczną. Krupska ja zau
ważyła słusznie w re1926 - "Gdyby Wołodia żył teraz, znalazłby się teraz
w więzieniu".
Stalinowi chodziło raczej w tym wypadku o byt, niż
Postępy rewolu
cji. Miał do wyboru albo natychmiastowe objęcie kierownictwa maszyny poli
tycznej, a z tym partii i kraju, albo zejście do roli trzeciorzędnej na
całą,resztę życia. Stalin dążył do władzy, pełni władzy za wszelką cenę.
Już ją chwytał. Cel jego był bliski, ale jeszcze bliższe było niebezpie
czeństw;, promieniujące#od Lenina. W tym czasie musiał sobie Stalin uświa
domić, żj trzeba działać bez chwili zwłoki. Wszędzie miał wspólników, któ
rych los był z nim związany. Przy beku jego był "Jagoda, aptekarz z zawo
du. Nie wiem, czy Stalin posłał Leninowi truciznę, dając mu do zrozumie
nia, żelokarze stracili nadzieję uleczenia go, cz.y też użył środków bar
dziej ^bezpośrednich. Jestem jednak święcie przekonany, że Stalin nie mógł
czekac biernie, gdy los jego wisiał na włosku, a decyzja zależała od dro
bnego ledwo dostrzegalnego ruchu ręki3

LAUR KAPITOLU

Jan Lechoń
Na schodach Kapitolu z ręką na temblaku
Stał żołnierz, co był całe cztery lata w pulu
I patrzył w wschodnią stronę, 0 młody Polaku!
Ileż rzeczy jest droższych niż laur Kapitolu.
Widziałeś Colossoum i kościół Piotrowy
I wszystkim cudom sztuki przyjrzałeś się pilnie,
A przecież wciąż pamiętasz pochylenie głowy
Matki Boskiej, co świeci na ulicy w Wilnie^
Ledwo słuchasz, choć nocą ktoś tak pięknie śpiewa,
Nie patrzysz, choć w księżycu Rzym utonął starv
Nad laury Kapitolu - wolisz nasze drzewa,
Co szumią jak podarte zwycięskie sztandary.

PRZYPOMINAMY 0 PRENUMERACIF!
Czytelnikom, zalegającym z opłatą , zmuszeni będziemy
-przerwać wysyłkę pisma.

Prenumerata '^Wiadomości Polskich" kosztuje 2 korony miesięcznie. Ogłosze
nia o poszukiwaniu, rodzin są bezpłatne dla uchodźców’ w obozach. Prosimy
czytelne podawania nazwisk i adresów przy zamawianiu prenumeraty.
rrzekazy i korespondencję kierować należy na adres redakcji.
Gadziny przyjęć w redakcji w dni powszednia - o i Ij. do 13.

Wydawcy - Stanisława Dahn i Friherrinnan Józefa ArmfeltlAdres Redakcji - Riddaregatan 25 óg, I tr. Stockholm, tel.60-16-31.
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Radio Warszawa ogłosiło w dniu 27 września komunikat rządu tymcza
sowego zawierający postanowienie o pozbawieniu obywatelstwa polskiego Ge
nerała. Władysława Andersa i kilkudziesięciu oficerów Polskich Sił Zbrojnycł
Aczkolwiek "dekret" ten naśladuje swą formą akt prawny i powołuje
sie nawet na ustawę , o obywatelstwie z rc 1920 - nie posiada on,rzecz jasna.,
isrotncgo znaczenia.Podpisany jest przez łudzi,którzy w większości są"oby*~
watelami polskimi"bardzo świeżej daty i których uprawnień naród polski
nie uznaje*Nawet trzy mocarstwa,które ich mianowały uznają ich tylko tym
czasowo.
Wspomniany "dekret" jest próbą zastraszenia emigracji i świadczy,
że pewne koła warszawskie straciły panowanie nań sobą.
Motywy w stosunku do gen.Andersa są następujące?
"Ger/7ł. Anders przebywając zagranicą działał na szkodę Państwa Pol
skiego, a w szczególności?l/po utworzeniu legalnych władz Rzeczpospolitej
nie podporządkovzał się Naczelnemu Dowództwu Wojska Polskiego,2/po ukończe
niu działań wojennych nie powrócił do kraju i czynił wszystko,aby uniemoż
liwić powrót podległym mu żołnierzom - rozwijając zarazem działalność go
dzącą w najżywotniejsze interesy Państwa Polskiego, zagrażające jego bez
pieczeństwu i całości granic, 5/był jednym z współtwórców i organizatorów
Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia,nakłaniając podległych
nru żołnierzy do przyjęcia służby w obcej formacji wojskowej,4/organizował
i popierał walkę ośrodków tororystycznych i dywersyjnych w kraju przeciwko
interesom narodu polskiego i demokratycznej władzy Rzeczpospolitej, "
Podajemy poniżej listę oficerów "wyróżnionych" przez reżim war
szawski. Jest to prawdziwa lista honorowa Polskich Sił Zbrojnych.Jeśli na
stąpią dalsze - każdy chętnie ujrzy się.-na tej liście w towarzystwie bo
haterów Tobruku, Moirte—Cassino i Falaisec
Generałowie:
Kopański Stanisław,Chruściel Antoni,Maczek Stanisław,Malinowski
Tadeu s z, Masny Karol.
Pułkownicy?
Arczyński Stanisław,Biszof Juliusz,Bargiel,Bronikowski Stanisław,
Chodkiewicz Kazimierz,Chróściel Zdzisław.Dembiński Michał,Gano Stanisław,
Łukaszewski Tadeusz„Meyer Stefan, Ostrowski Władysław,Piątkowski Henryk,Renman J ó zef, Woj Ciechowski Władysławo
P o dpu łk owni c y ?
Biernacki Tadeusz,Bitner Leon,Bratkowski Lucjan,Józefkowicz Zyg
munt, Hertz Ignacy,Karbiniak Stanisław,KraczkLewicz Franciszek.Krajowski-,
Krzyczkowski. Antoni,Krzywice Wincenty,Langenfeld Józef,Loski Stanisław,
Mańkowski Marian,Minkiewicz Antoni,Perzyński Józef,Sarnicki Kazimierz.
Śliwiński Stanisław,Swiderski Jan,Zaremba*/brak 5~u nazwisk,których nie
zdołano zanotować przy odbiorze radiowym/
Majorowie:
Bielecki, Ciepielowski, Czarnecki? Czekałski,Derenski Franciszek,Dęb
ski # Kazimier z, Frankowski Józef, Freisznidt Roch, Fruziński Stanisław, Giedroyć Jan,Gołowit Jan,Hołowacz J», Kamiński Mikołaj,Kaniowski Władysław,Kło
pot owski ,Czesław, Kos J ózef, Kowalewski, Muster, Olisiewi-cz, Pi etr as z ewrski, Pie
niński,Różański, Wojtczak,Wysoczyński,/brak 4 nazwiskoJak wyżej/

WYROK
VZ ubiegły wtorek o godz.l^-ej przewodniczący Trybunału Norymberski
go odczytał wyrok na niemieckich przestępców wojennych,Dwunastu skazano na.
karę śmierci przez powieszenie, siedmiu na. więzienie,trzech uniewinniono.
Skazani ńa śmierć zostali:GUring,Ribbentrop,Keitel,Rosenberg,Kaltenbrunnor, Frick, Frank, Sauckel, Stroi cher, Jo dl s Seyss-Inąuart i Bormann (za
ocznie) •
Na dożywotnie więzienie zostali skazani?Hess,Raeder,Funk
Na 20 lat więzienia?Schirach i Speer
Na 15 lat?von Neurath
Na 10 1at$Doenitz
Uniewinnieni zostali?Schacht,von Pappen i Fritsche.
wyrok zostanie wykonany dnia 16 października w Norymberdze/.! cią
gu 4-ech dni skazani mają prawo złożyć odwołanie do .-Międzysojuszniczej
Komisji w Berlinie w sprawie przyznania prava łaski.Jak wynika z głosów
prasy,wyrok uważany jest powszechnie za łagodny,Sędzia rosyjski w Trybu
nale zgłosiły zastrzeżenia co do uniewinni o /-ychc Radio Warszawa w audycji
wtorkowej dało wyraz oburzeniu z powodu łagodi2ych kar.
+
W wyżej podanym wyroku nie jest ważna jego sentencja.Nie na. wię
kszego znaczenia,czy tylko 12, czy 20-u wyrzutków ludzkości zawiśnie na-szu-

bionicy.Ich śmierć nie będzie w żadnej mierze zadośćuczynieniem za^hańbę?
jaką przeżył świat,za poniżenie człowieka,za mękę podbitych narouow i s-.l c.
milionów zamordowanych ich rękami.
.
.
r iwt .. _<r._
Znaczenie tego wyroku polegać ma na tym, ze joo_raz_pięLY^KA_^-~hAL. j
rii Międzynarodowy Trybunał uznał za zbrodnię fakt wywołania a ojny ,±.
gżenia fpisku przeciw pokojowi i złamania praw międzyludzkich. Jako pro- ■
codęns prawny na przyszłość będzie to miało niewątpliwie wielkie znacze
nie* Sam jednak wyrok Norymberski zadań tych nie spełnił., ,
.
.
W opinii “człowieka. z ulicy” wyrok jest niewątpliwie sprawiedliwy•
\j poczuciu prawnym przeciętnego obywatela jest rzeczą zgodną ze słuszno
ścią, że strona zwycięska odbiera życie wodzom pokonanym*Ta trauycaa utru^
lila sio w Europie od czasów Cezarów rzymskich,którzy święcąc Tiyumi,p,
wadzili za swym" wozem bojowym wziętych do niewoli przywódców,by ich sciąc
przed Rostrami na Forum Ronanun.
.
.
. . .
./ tym właśnie leży słaba strona norymberskiego sądu.bwiat zrozumie
intencje Trybunału po swojenu - uważa Norynbergę za_S_§_^—Łc ó w.Tynbaraziej.że w konplecie sądzącyn zasiada Rosja,ta sai;a Kosjc.,KCO-^
jeden z przywódców Mołotow związał nierozdzielnie swe nazwisko z mienie^,
jednego ze skazanych - Ribbentropa.
.
-n-i Trybunał norymberski był instancją polityczną i międzynarouoAą,ij.l,
był instancja ponadpaństwową. Dopiero wtedy,gdy powstaną Stany Zjednoczono
Europy i Świata,nożna będzie powołać do życia ponadpaństwowy irybunał.kuory bodzie sądził i wyrokował w imię Ludzkości.
#
Ale w takim Trybunale nie mogłoby brakować głosu żadnego, z narodów. który, j ak obecnie Polskę,usiłuje się pogrzebać zmową milczenia.\ie.no^
naby wtedy przejść do porządku nad “niewygodnymi politycznie, sprawami.
Taki trybunał uzna dopiero ludzkość za uprawniony do wydawania wyrokow w
imieniu historii,
PRZEGLĄD WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
Nota rosyjska w sprawie Dardaneli

Po przemówieniu Stalina,w którym wyraził on przekonanie,że świ?/hi
nie grozi narazić wojna,przyszły przemówienia Truriana i Lewina.Prezydent
Stanów Zjednoczonych wyraził wiarę w długotrwały pokój,co tłumaczono jako
chęć podjęcia, rozmów z Rosją,a koła rządowe amerykańskie poczęły wspomi
nać o możliwości spotkania Trunana. ze Stalinem i Atlee.Beyin sprecyzował
jaśniej swe stanowisko,stwierdzając,że wprawdzie nie istnieje niebezpieczeństwo bezpośredniego konfliktu zbrojnego,niemniej jeunak trwa wojna
nerwów, której kres powinna, położyć Rosja. Opinia Zacnodu zda.je się przechy
lać ku stanowisku, że Rosja, winna przez praktyczne ustępstwa, dac początek
wyrównania sprzeciwności między '/schodem i Zachodom*
\7 czwartek wyraził przedstawiciel Sowietów zgodę na projektowany
przez ONZ plan kontroli energii atomowej.Z drugiej strony jasne jest je
dnak, że ustępstwo to na miejsce w obrębię zagadnienia,w którym Sowiety i
tak praktycznie niewiele mają dc powiedzenia.Dobre wrażenie tego kroku ,po
psuła szybko nota Rosji do rządu tureckiego,w której Sowiety,podtrzymuję,
całej rozciągłości swoje żądania w sprawie kontroli Dardaneli.Nota nie
zawiera nic nowego,jest natomiast dowodem,że Sowiety- nie zrezygnowały,ze
swej ekspansji - co byłoby niezbędnym warunkiem jakiegokolwiek prawdzi
wego porozumienia z Zachodem.Równocześnie radio rosyjskie podjęło znowu
ostre ataki na.
Brytanię.
Stanowisko Turcji - świadomej poparcia Anglosasów,zwłaszcza amer,;
- uległo jeszcze dalszemu usztywnieniu.Prasa turecka domaga się odpowie
dzi na rosyjską notę w takim tonie,który nietylko zawierałby odnowę,ale
przecinałby wogóle możliwości dalszej dyskusji.
Minister Marynarki St.Zje7noczcnych złożył oświadczenie,że jedno
stki floty amerykańskiej znajdują się na Morzu Bró dziennym, by n, inn,/‘obro
nić interesy Stanów Zjednoczonych i wspierać tan amerykańska politykę1' i
wyraził przeświadczenie,że ilość jednostek zostanie zwiększona, ykazuje
to niedwuznacznie,że stanowisko Ameryki w sprawie Dardaneli nie uległo
zni ani e.
Powrót Króla Greckiego
Król Grecki powrócił z Anglii do ojczyzny. Przedstawiciele Sowie
tów7 i Jugosławii uchylili się od obecności na nabożeństwie dziękczynnym
z powodu powrotu Króla,północnej Grecji toczą się w dalszym ciągu walki
między wojskami rządowymi i komunistycznymi partyzantami,wspieranymi prżc-r
Jugosłowian*
+
Marszałek Tito oświadczył w radio belgradzkim,że Jugosławia będzj.
popierała stanowisko Polski w sprawie granicy z Niemcami.

