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Niezależny tygodnik informacyjny

ZŁOSLIWĄ_NAROŚL
Nasz artykuł wstępny z poprzedr?iego tygodnia wywołał liczne echu
ze strony czytelników. "W jaki sposób - pytali - chcecie uniknąć pesymizmu,
czy przez zatajanie złych wieści?"A inni piszą:’'Jak pogodzić wezwanie do
optymizmu z treścią innych kolumn tygodnika, gdzie tyle jest złych wiaG.omOkci?nSprobu jeiłiy..w. kilim słowach na te pytania odpowiedzieć.
' Zadaniem .naszym jest mówić prawdę za tych,którzy mówić-nłś mogą.
Informować o tyra, co przeżywa kraj wszechstronnie i ściśle - „tak,by emigrru
nie zerwała łączności z Macierzą,1./ okresie, gdy Polska znajduje się. pOd o±
pacją konfaszyznu obraz-jaki malujemy nie może być jasny i brak w nim"we
sołych barw.Każdy jednak bezstronny czytelnik,przeglądając rocznik ,nv7iadv
ści” musi przyznać,że stale z naciskiem podkreślamy to co stanowi rękojmi naszej przyszłości jako wolnego narodu t wspaniały odpór społeczeństwa--wo**
bec okupanta,podziw budzący zapał w odbudowie,pęd młodzieży do nauki,że
wywołuje zdumienie nawet u nauczycieli,"Nigdy w życiu nie miałem tdk;do

skonałych uczniów" — powiedział jeden z profesorów Uniwersytetu.
Jednym z czynników,który wielokrotnie podkreślaliśmy,a który sta
nowi najpiękniejszy zadatek odrodzenia jest dojrzałość i uobywatednienie
chłopa polskiego,Wieś jest zdolna wziąć współodpowiedzialność za państwo,
domaga się tego - i to jest jedna z największych dziś gróźb dja komunistówPisząc o tych' sprawach budzących otuchę nie możemy jednak pozosta
wić -na uboczu walki jaką ze społeczeństwem toczy reżim.Dziś np.zostało . .
już ujawnione,że t zw. plan trzyletni odbudowy przemysłu jest jednocześ
nie planem zubożenia wsi,Program rządowy przewiduje w ciągu 3 lś.t dopro
wadzenie .wsi do takiej nędzy,by młodzież zmuszona była ucięć do miast, do
przemysłu.Robotnik!era łatwiej jest kierować politycznie niż samodzielny]?,
chłopem.Tutaj leży tajemnica nożyc cen niędzy artykułami przemysłowymi i
rolnymi - nożyc,które ostatnio rozwarły się o "W'/o vj stosunku do wskaźniki,
przedwojennych.Jest to jeszcze jeden szczebel ku sowietyzacji. Tak wyglą
dają dwie strony medalu : dynamizm wsi i hamulec ze strony reżimu.
Podobnie przedstawia się sprawa z rozbudową przemysłu.naród chcc
budować,tworzyć,pracować,Nieudolne kierownictwo niszczy podstawy nateii<^.
ne tego rozpędu, IZeźray dla przykładu najbardziej, zasadniczy z noszy.cn pr^
• riysłów — węglowy,W rozmowach jakie ostatnio toczyły się w Warszawie zo_..
Szwedami o nowy traktat handlowy wyszło na jaw, żo w roku przyszłym Polsr.a
nie będzie w stanie powiększyć swych dostaw węglowych.Mówią nawet o znnd y
szeniu eksportu o połowę.Przyczyną nie jest tu jedynie konieczność zwię
kszenia dostaw dla Rosji.Ważniejszym powodem jost rabunkowa gospodarka
na kopalniach. Wydobywało się przez .dwa lata z ponładow bezplanowo,aby
prędzej, i więcoj^gdy odkrywka, wymagała większych nakładów, gdy zebraho $5
niej to co było"na wierzchu" - porzucano ją, szuko.jąc łatwiejszth U eraz
się to mści.Dostępniejsze pokłady wyrabowano,nie zabezpieczono — produ
kcja zaczęła spadać.Jeśli nie nadejdą najnowocześniejsze urządzenia ko*
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palniane z Ameryki - nie potrafimy wykorzystać tego największego skarbu,
jaki ppsiąkajmy, stanowiącego'źródło^energii s kapitał dla odbudowy i najcen
niejszą dziś walutę świata^
'
Czy czytelnik po przeczytaniu powyższego zestawiania na prawo do
pesymizmu?Oczywiście,barwy ciemne są wyraziste i wybijają się—ha piań pici-*
wszy; Jednak każdy z nas rozumie, że wobec wrzenia sił witalnych" w narodzie,
sił któri porównać można tylko z elementarnymi nocami przyrody - zaraźli
wa .narośl na ciele społeczeństwa trwać długo nie może»Zginie/zdmuchnięta
bez śladu przez pierwszy powiew czystego powietrza,.

5IQ5ECZKA_DZIENNIKĄR2Y;,SZhEpZKICH_h_pgLSęE
.......
Grupa dziennikarzy szw dzkich powróciła z wycieczki po Polsce i cg
kilku'dni prasa szwedzka pełna jest reportaży, ilu stracyj. wywiadów i opisów
z Bblski.Pierwsze wrażenia nie przynoszą żadnych nowych spostrzeżeń.Ogól
na ocena sytuacji węwnętrznó-politycznej pesymistyczna.;aczkolwiek zabar
wiona zdawkowymi kótiplcmentarni pod adresem reżimu,natomiast pod.ziw dla,, si
ły żywotne j .-narodu i energii w odbudowie - rzeczy* które uderzają każdego
cudzoziemca.
Interesujące jest,że wbrew dotychczasowej praktyce dopuszczono odrazu wycieczkę do Mikołajczyka i pozwolono nu wytoczyć wszystkie skargi
przeciw PPR i policji. Jest jasne, że reżim przestał się liczyć z Mikołajczy""
Hem i postanowił go teraz ośmieszyć,zezwalając na bezpłodne żale,Jeden
z ministrów wyraził się,że "Mikołajczykowi wyrwano zęby",Nie dlatego,że
stracił autorytet - ten wśród nas jest ciągle duży, lecz dlatego, że nie potrą
fi zdobyć Się na żadną pozytywną decyzję»Naogół takie też przekonanie wy
nieśli z rozmów Szwedzi.nie nogąc pojąć czemu jeszcze siedzi w tym rządzie
ów "były silny człowiek'.'
Podajemy kilka wyjątków ze wspomnianych reportaży;
Socjalistyczny "Morgón Tidningen"n„Ir pisze»"Możliwości Mikołaj
czyka są duże tylko na papierze,, Ci, którzy gó dziś .obserwują i. słuchają
odnoszą przygnębiające wrażenie, że człowiek ten ledwo utrzymuje równowa
gę i czyni wielkie wysiłki, by nie stoczyć się po równi pochyłej....Opo
zycja w Polsce nie jest skrystalizowana, niemniej istnieje ale bezproduk
tywnie-.
.Wieczorowe pismo "Expressen’’stawia pytanie, kto w obecnej Polsce
przedstawia największą potęgę; Czy komunistyczna PPR> rządząca Polską
według zdania licznych Polaków, przy pomocy ZSSR. czy też PSL, które zgro
madziło wszystkie elementy opozycyjne? Odpowiedź brzmi 5"najpotężniejszymCzynnikiem w obecnej Polsce; jak zresztą w przedwojennej, je.st Kpściół
Katolicki." Korespondent cytuje równocześnie rozmowę z Osóbką-Morawskiri,
w kt°rej ton miał się wyrazić, że "rząd nie prowadzi walki1 z kościołem
lecz społeczeństwo polskie nauczyło się odróżniać relig ’;ę od Watykanu.
Prawicowa "Svenska Dageblad"pisze!"Polityczne oblicze Polski przed
wyborami stwarza obraz nieprawdopodobnego zamieszania^ Rząd opanowany
jest przez partię komunistyczną. Krajowa Rada Narodonie ockwierciadla
rzeczywistego ugrupowania sił w krajue Opozycja polska wyraża w rzeczywi
stości opinię całego społeczeństwa. Charakterystyczne jest,, że wszyscy*
Polacy od radykałów do mieszczan nie życzą sobie by Polska stała się 17*-*bą
Republiką."
"Stockholns Tidningen"reprezentujący centrową "Polkspartiet"
przytacza wywiad z Osóbką Morawskim, który na pytanie w sprawie^działal
ności policji bezpieczeństwa w- krają, miał odpowiedzieć, ze ilość ofice
rów i funkcjonariuszy rosyjskich w korpusie bezpieczeństwa wynosi obec
nie 1/5 składu osobowego. Jakób Berman, zwany przez korespondenta "sza
rą eminencją"Prezydium Rady Ministrów wyraził wobec korespondenta prze
konanie, że działalność "nielegalnej opozycji" w Polsce zlikwidowana bę
dzie w ciągu 6 do 12 miesięcy..
Wiele miejsca poświęcają korespondenci zagadnieniom odbudowy i,
przyszłemu układowi stosunków handlowych Polski
z zagranicąc Tym głów
nie probierem zajmuje się korespondent "Goteborgs Handels Tidning". Jed
nocześnie jędnak przytacza drastyczny szczegół z pobytu dziennikarzy w
Polsce. W hotelu "Polonia" w Katowicach Szwedzi potraktowani zostali bru
talnie przez milicję, która przeprowadzała łapankę wśród gości hotelo
wych. "Brudny, niestrzyżony facet w skórzanej kurbce"rzu£ił Szwedowi w
twąrz okazany paszport, domagając się stania na baczność. Newien dzien
nikarz polski zamierzał opisać ten incydent , lecz cenzura warszawska
na to nie zezwoliłao Szwedzki korespondent piszo, że dla cudzoziemca ca
łe wydarzenie było raczej zabawne, lecz rozumie, że dla Polaków podobne
wypadki zabawne nic- są,
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SZV7EDZKA FIRMA"ASEA”. prowadzi pertraktacje w sprawie elektryfika
cji węzła warszawskiego*Jak podaje prasa warszawska zamówienia sięgać ma
ją simy 60 milionów koron szwedzkich*
dJŁADZE BRYTYJSKIE zadecydowały ostatecznie,że b.jeńcy polscy prze
bywający w Niemczech •nj?e- będą przyjmowani do PKPR* Zarządzenie to wyrządza
rażącą -krzywdę tym żołnierzom. armii polskiej,którzy nie walczyli pod do
wództwem brytyjskim,lecz przeszli kampanię, wrześniową,francuską lub nale
żeli do Armii Krajowej*
.*!<'•?-•••
“ROBOTNIK POLSKI”,organ Związku ftDcjalistów polskich w Stanach
- •- Zjednoczonych obchodził 50-o lecie swego istnienia*
•
AMBASADOREM rządu tymczasowego w Warszawie na W.Brytanię został
na miejsce Henryka Strassburgera - dr*J*Michałowski,członek reżimowej PTI
i delegat na obecnym walnym zgromadzeniu OZN.
CENNE DZIEŁA SZTUKI POLSKIEJ wywiezione w czasie wojny do Kanady
zaginęły.Prasa kanadyjska poda je, że. nieznane osoby,wylegitymowawszy się
umówionym hasłem, zabrały 28' skrzyń z zabytkami od .-instytucji, której po
wierzona była piecza nad polskimi dziełami sztukiePrzodstawiciele rządu
-. ■ warszawskiego oskarżają władze kościelne w Kanadzie,że wespół Z: przedsta
wi ciel arii Rządu Polskiego w Londynie ukryli zabytki,nie chcąc,by zostały
one,wydane delegatom z Warszawy.Przedstawiciel Kąrdynała- Villeneuve miał
oświadczyć dziennikarzom,że władze kościelne wydadzą .powierzone im kosz
towności wtedy, gdy pretensje rządu tymczasowego zostaną udowodnione,
\
, PODCZAS'SPISU LUDNOŚCI w Niemczech f-unkcjx-nariuśze .•■niSiniecccy do■■ <
puśąili. się szeregu fałszerstw,W arkuszach,wypełnianych przez. Polaków ze
starej emigracji przekreślali cni "w rubryce‘narodowość“ wyraz “Polen”. z.?-,
■stępując go wyrazem “Deutsch” .Polacy .złożyli protest władzom- brytyjskim*
MAX PAULY, komendant' obozu "w iTeugamne i jego 18 pomocników, powie
szonych zostało w Hamburgu-*
PB
ZAGADNINIE STOSUNKÓW P.OISKO.-LITEWSKICH będzie opracowane/przez
Związek- Ziem Północnó-Wsch* w Lontlynib.W" pracach bierze udział działacz
litewski,ks.Matulajtis,
>
' •
WITOLD-MALDUSYNSKI uzyskał wielki sukces w Stoękliolmie. Kari era
• • młodego,bo zaledwie 32 letniego wirtuoza rozpoczęła się. w Ameryce Połud
niowej, dokąd przybył w cząsie wojny,mając jako jedyną Legitymację nagrody
na konkursach Chopinowskich w Wiedniu i-Warszawie.Obecnie najwybitniejsi
.-. , dyrygenci,-St&nów Z jod* ubiegają się o wspólny z nim. występ.W Kanadzie słu
cha go 20*000 słuchaczy na koncercie pod gołym niebem.Utwory w wykonaniu
Małcużyński-o-*o nagrywane są na płyty i filmowane*Malcużyński wystani 17
w\. Londynie , - y
PRZEGLjp MIĘDZYNARODOWY
' • •
WYPADKI w PALESTYNIE.Sytuacja W Palestynie uległa dalszemu zaos-r •. ■ trzeniu.Państwa arabskie protestowały solidarnie przeciw imigracji żydow
skiej. i interwencji’St,Zjed.Działalność terorystyczna grup żydowskich u
trwa nadal i przeniosła.-się nawet do W*Brytanii*Niektórym członkom-'rzą
du brytyjskiego, i mars z* Montgomery,. teroryści zagrozili śmiercią*
“DEMOKRACJA” V/ BUŁGARII. Zbiegły do Grecji bułgarski generał Koł--genów oświadczył, ż.e przeprowadzona przez komunistów “czystka” . przedwyb01
cza,objęła ogółem 100.000 osób,przeważnie zpośród warstw uświadomionych
politycznie* Z tej liczby 60,000 osób zostało ząmprdowanych, a AO.OOÓ przc; bywa•jeszcze z zorganizowanych na modłę sowiecką obozach koncentracyjnych
Kołganow- apelował. do cywilizowanego'.świata ć interwencję przeciw tym sto
sunkom* Oświadczenie bułgarskiego generała wyjaśnia dlaczego wybory w Buł
garii przyniosły decydujące zwycięstwo komunistom i każę się .-spodziewać
analogicznych wyników w7 innych krajach pod sowiecką kontrolą*
+
• •
"SZWECJA CZŁONKIEM ONZ.Dnia 9 listopada Szwecja przyjęta została
jednomyślnie do ONZ,Delegaci poszczególnych krajów'podkreślali w swych
prznówieniach zasługi Szwecji .na polu humanitarnym,ekonomicznym a zwła. . .-. szcza pomocy ofiarom wojny,
•
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'.'ZYNIKI KONFERENCJI PARYSKIEJ
praktyce okazują się jeszcze mniej• .sze niż pr.zewidyvzano*N czasie narad ministrów 4— och mocarstw Stałó-śię-jr
że Mołotovz nie czuje się związany “zaleceniami” konferencji.Oświadczył
on to wyraźnie w czasie ponownej dyskusji na temat Triestu*
,

’■

£' •

.

:
N0WY“FUHRER”*V7 Bawarii pojawił się nowy kandydat na1 Fuhrera, nie
jaki- Alfred Loritz.Próbuje on kopiować metody Hitlera vj .zakresie propa
nu, politycznego-i dyscypliny partyjnej.Przypuszczać należy.że Amerykanie
nie będą, przyglądać, się. biernie tej “wschodzącej gvleźdżib“ 'politycznej«

4 -

PROCES__O_ZABgJSTVv7O__§CIBIORKA
W Warszawie toczy się prowokacyjny proces o zamordowanie general
nego sekretarza PSL Bolesława Scibiorka. Sprawozdanie z procesu zajuuaą
co nainnioi nołowe szpalt prasy kraiowej, Rężin usiłuje udowodnić, zc.
Sciblorka zamordowało nie UB -lecz . Bano P.S,L. .Oskarżoną
procesie
jest również urzędniczka Ambasady amerykańskiej.Irena Lechowska, ktoia.
rzekomo miała ułatwiać jednemu z oskarżanych ucieczkę zagranicę, ^ały
proces nosi wybitne cechy prowawćkacji. Zanordę\/ąny cieszył się. pełny.i z<_
ufaniem władz PSL a wielkie, jego wpływy w okręgu łódzkim groziły likwiaa .
cją oddziałów rozłamowego SL i wiejskich gri»p PPR. • Należy przypormieo, ze
na dzień przed zabójstwem '‘bezpieka • odwiedziła mieszkanie Scibiorka, oa
dając prawdopodobnie rozkład-mieszkania. • Reżyserja procesu przeprowadzo
na jest według najlepszych “reżimowych” wzoręw.

- :.BNR9MgTR-?QKO<jy
W ostatnim tygodniu miały miejsca dwa wydarzenia, które w niezbyt
odległej przyszłości.będą miały ‘duży wpływ na ukształtowanie stosunków

międzynarodowych. ' .
.'
. .'
; ■
listopada b.r.odybyły się wybory w St.Zjednoczonych. Rządzą
ca przezcetatnie 13-ście lat partia demokratów poniosła klęskę. Republika
nie zdobyli większość w Kongresie /w.Izbie Reprezentantów 239 na 455 1
w Senacie 51 na 96 nie jsc. / Będąca dotąd u władzy prtią demokratyczna, za
wierała znaczną ilość elementów kompromisowo usposobionych wobec Sowie
tów, a lewe jej skrzydło z b.nin.ballacen na czele, pozostawało pod wpły
wem komunistycznym. Zwycięstwo republikanów ózno.cza, że naród amerykań
ski chce zerwać z chwiejną postawą demokratów w polityce zewnętrznej i
wewnętrznej, Opinia polityczna świata przyjęła'wybory amerykańskie jako
zapowiedź dalszego, usztywnienia stosunku USA'do; Sowietów, wzrostu wpły
wów amerykańskich w płaszczyźnie współpracy międzynarodowej i- ostateczne

odrzucenie przez naród sowieckiej 'koncepcji dempkracji.
.7 sześć dni później 11 listopada b.r. odbyły $ię wybory we Frań-. .'
cji, któro przyniosły zwyclęetwo komunistom. Zdobyli 661 159 mandatów
na ogólną ilość 154 / nieco .poniżęj 30%/ i wyszli z wyborów jako najsil-.
niejsza partia'polityczna Francji. Oznacza to, że według obowiązującej
tradycji politycznej - formowanie nowego rządu przypadnie w udziale, praw-?
dobodobnle przywódcy komunistów francuskich Thorez*owi. Nie jest jeszcze
w tej chwili jasne, czy komunistom francuskim, minę zwycięstwa-wyborcze- .
- uda się zdobyć niezbędną większość dla utworzenia, pozostająyegp pod
ich wpływami rządu; Niemniej jednak wybory we Francji oznaczają groźną,
dla świata, demokracji zachodniej zapowiedź przejścia Francji na stronę
sowiecko-kcmunistycznej. koncepcji politycznej, oraz stopniowego podporząd

kowania Francji rozkazom Kremla. Oznacza to, że kontrola ZSRR na;. Euro
pą zdobywa nowe szanse. Świat rozumie, że do takiej kontroli nie można

żadną cenę dopuścić,
• z
Jeszcze za wcześnie w tej chwili przewidywać, jak zareagują pansśtwa anglo-saskie na wybory we Francji. Pewne jest jednak, że w najbliż
szych tygodniach.oczekiwać należy ważnej rozgrywki politycznej, w której

Sowiety 1 USA obejmują'główne role.■
■
■'*
.'ybory w USA i we Francji oznaczają, że przeciwieństwa między za
chodnią 1" wschodnią koncepcją życia, oraz ustroju państwowego uległy.dal
szemu zaostrzeniu i coraz mniej jest szans na osiągnięcie międzynarodowe
go kompromisu. Barometr przyszłego pokoju spadł znowu o kilka kresek.

PRE2RK.ROZMAREK GOŚCIEM BADY POLSKICH STRONNICTW POLU
Przód samym wyjazdem do Ameryki Prezes Kongresu Polonii Ameryk.
• .K.Rozj/.arek oraz Dyr. Burkę byli ob.ccni na przyjęciu. które wydała Rada. Pol
skich btronnictw P lit.w Londynie. Przewodniczący Rady J.Kuncewicz wygło—
'sił przemówienie, w którym n. in.powiedział i
."Już w maju. I942r. liczne grono obywateli amerykańskich pochodze
nia polskiego,zwróciło uwagę Prezydenta Roosevelta, że Sowiety pragną nietylko utrzymać zagrabioną przy pomocy Niepiec połowę Polski oraz zajęte
podstępem .i przemocą.państwa bałtyckie, ale też, że dążą do hegemonii nad
■ • coraz to .nowymi ziemiami starego świata* Przepowiednie- te stały sio na.
nieszczęście rzeczywistością.
. . v
■
sj Jeśli na być podjęta-budowa nowego-porządku świata - mówił dalej
p,Kuncewicz - czy można utrzymać dotychczasowe zabory sowieckie? Czy moż
na ugnać za. postępowy taki ustrój, przy który.-, dusza, ciało, prawo do chle.ba, prawo do modlitwy zależy od jednego • człowieka. lub od nielicznej grupy
:jednostek.• Kiedy się czyta przemówienia działaczy Polonii amerykańskiej
widzi się, j-^k wielką, zasługę, położyli oni nie tylko w stosunku do Zagad
nienia Sprawiedliwości dla Polski, ale przede wszystkiem dla sprawy zacho
wania zdrowia moralne-gę* narodu amerykańskiego.. Wy, Panowie, z ■ niedawna
tak .dalekiej, a, dzjfl»tak bliskiej nam Ameryki i my z kraju, który jest nisz
czony wszelkimi .sposobami, pójdziemy wspólna,. Irogą, a tą drogą jest miłość

Następnie "zabrał głos Karol Rozmarek. który przedstawił rolę Po
lonii w,życiu politycznym St,Zjednoczonych oraz poszczególne etapy akcji
w obronie praw Polski do niepodległości.
,
utwierdzić muszę, - mówił prezes Rozmarek, — że Kongres Polonii
imeryk. odegrał decydującą rolę.w zmianie opinii amerykańskiej na zago.drienie r syjskie. Oddawna wołaliśmy na alarm. To co parę lat. temu wydawało
sur as żakiem - dziś, niestety jest tragiczną rzeczywistością, której
2.j zaPrzęczyc nie noże, toteż teraz większość narodu amerykańskiego nyśł
n uak sano.jak ny. Broniąc spraw Polski - bronimy Ameryki prżed? śmiertel
nym niebezpieczeństwem., jakie zagraża jej ze strony zaborczego komunizmu.
>/v rozmowach z p.yyrnes em podkreśliłem dobitnie, że sprawa Polski noże się
zr*ciłem trzeciej ,wojny światowej. Należyte zaś rozwiązanie kwestii
przyszłości 25 milionów Polaków, może zapobiec wybuchowi nowego konfliktu^
nogą. '''v całkowitego zwycięstwa zasad sprawiedliwości i wolności jest cię
żka. Lecz Polonia .mnerykańska wierna’ swemu przywiązaniu do-Macierzy nie bę.'izie szczędzić 'wysiłków i nie u:sta.nie w trudach zanim zasady Karty Atlan1)b"e
wpełui zrealizowane. Na konwencji demokratycznej 1944 r.
ę
i^^go na.wniosek delegacji. Polonii Amerykańskiej przeprowadzono, zostan
ia ucuwała, ze Karta Atlantycka ma stanowić podstawę polityki zagranicznej
o i-i omie twa demokratycznego. Uchwała tae obowiązuje, naczelne władze Aieryii Prezjuenta Trunana i Min.Spr.Zagran*Byrnes1o.•Obowiązek wprowadzenia w
•z-ycie^-zasad narty Atlantyckiej przypominam nin.Byrnes ’ owi przy każdej srosobnosci, ostatnio podczas konferencji w Paryżu.
yoncząc swe przemówienie prezes Rozmarek stwierdził: ?:Naród Polski
cierpi,^niewolę, .setki tysięcyobywateli polskich, rozproszonych po.świeC1G? ^kriza.nych jest na nędzę i poniewierkę na. obczyźnie. Kongres Polonii
^ ^orykrjąskiejnie .ustanie w walce, dopóki ‘będzie w Polsce firwał stan surze**
?meryk^skiej^^k"rty AtlrntyCkie^* Polacy
Uczy'-na pomoc Polohii"

NOWE OŚWIETLENIE
Wydawana w tizwajcar.il ,?Wieś PolskaAboć.'1 je szereg infórmacyi z kraju
J? nowym, naświetleniu,. Oto szczegóły dotyczące pogromu w Kielcach/ ::'.;rowokator mjr.tiobczyński, z UB wydał-broń do, donn żydowskiego, licząc się ..z
rym, ze nom ten będzie się bronił w czasie, gdy"tłumy będą się .gromadziły.
l„xT
na- bc zEpomadzone- tłumy puści Się wojsko. Tymczasem gdy milicja.
c tSSS u^o^aczic tłum podeszła pod don, podły strzały z domu żydowskieI. * 2UL1 robotniiow z huty Ludwików pod pozorem ze Sydzi mordują ich dzie •
• zosbc-° sprowadźc^ych na plac. V/ międzyczasie jednak z domu żydowskieWom^Z^n° W0Jsk°e Wojsko-przybyło na plac, kiedy jeszcze tłumy nie były
. zaczęło zdobywać don. Zabity został jeden oficer i dwóch
.L"tedy to NB wraz z wojskiem wymordowało wszystkich mieszkańców
domu i ryżem z tłumem zaczęło szaleć.
tlTr7 . -n n e1ck;N3'1 £ -głównych powodów nieporozumień niedzv PPR i PPS był xj 'g
PSL. PPR parła do likwidacji PSL. PPS rozumiała. ' ze
PS-t.Przyjdzie kolej na nią. W rozmowach o blok wyborcz rów+-t^
°bu
tłoku wyłoniły się różnice i ostatecznie PP pos'l')konac zamachu w PPS, używając do tego celu b.nin.propa.;-?a.n..u ____
r-iT
. 4'ruk-Michalskiego, Świątkowskiego i in*V/8wczas PPS w deleg,
&
^zwpłben i, Cyrankiewiczem udała się do Moskwy, gdzie uzyskavn.0.0,zenie niezależności partii, poczen. przeprowadziła zmianę w RaI
^czelnej. wykluczając m*i.Matuszewskiego.
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Dotarł do rąk naszych egzemplarz pisną "Słowo Polskieukazu3.gego się w Polsce nielegalnie.17 artykule znmeszczonyn w Nr. 8 z
. 7
;.r. Sprecyzowane jest stanowisko w S;.mwie wy^row w Pol ce,które wŁ.
serwatorów zagranicznycłi rają odbyć się « styczniu lub 1Ut^ 19 J
Q
,cl.
. ;; zrozunieniu konieczności infornowaęia naszych czytelników o u
kich przejawach polskiej myśli-politycznej pod Okupacją sowiecką, ! oj .y
poniżej ustęp ze wspomni one om artykułu:c
która ur.ożli;Po zanalizowaniu
noweg w£i
cr..yn<-.
j
jy
-łsze?”y^ "tych.
wia w najSzerszyn
zakresie "tekstu
fałszowanie
narodu,autor
plsze.,

warunkach należałoby wł?sc^1®.^|^®^e jeśli oczywiście nie zaistnieją
nak chwili wydaje nan się to nChodzi b0*ien o to, aby przez nrjakieś nowe nieprzewidziane okolic o i T
4-o nrzvnainniej utrudnić nozsowy udział w wyloornch^esli nic udaremnić b^piz^ajmi^
. liwości fałszowania woli ra^'UY,dt'oficialny wynite-głosowania nożna z gery
pT„„11śh”htb.xa^3i x U
?EL:@ ;-

2IĄDOMOSęi_Z_KRĄJy ■

jest.że RUgia zanyka wjazd do ozczecina. .
qtvcznv por.Mikiel.któ
3
’
POSEŁ BUCHALIK z PPS oraz ^a^cz socjalistyczny p .
£
rzy przeciwstawiali się przystąpieniu PPS do. bl ku wyce

-tr-;i"^?PS=?SSE^8PS|h,..=yd™»i:;rS^°S7 i”"‘
°v!’'iłaKŁaŁr&t'i£".h/o™==o
•jggySRe^
kową listą.Cel tej decyzji 3®st jasny^1.
właśtiie pod hasłen komcczPrzyponnieó należy,ze grupa ta dokonała rozamiu
ności przystąpienia -do bloku rząoowe^.
puiónów dolarów tytułem <
1 OD RUMUNII ćfonaga się rząd ^eruta 4/ ,111
państwowy.Oćl Vęszkodowania za wywieziony w r.1959 do tego Kraju .ują
trier zażądano 51 nilidel,
nddziału Tow.Przyjaźni
M^-RSZ.ROKOSSO9SKI otrżynał _
nodSGrunwaldu w dowód wdzi^óżP Isko-Sowieckiej kopię .meczą. Jagiełły z poi mui
ności za'"ocalenie'' Łodzi.
mVr>ał wwrok w procesie MSZ i OP-^ocą.
■ SyD JOJSi.O , ■>
j
Trybs i Maria . Kobierzycka skazal i^
którego iMiposław Ostronęcki,
'Lfcieci orski, A.Tretiak, W.Kuczyr, " i
zostali na karę suierci, a. o,i,uchcąnsKi, u. muc
ł la od lat 2 do ć-J.
T.Niezobitowski, J.Sendek i ...
U, ™ rodu kowarego tlenu wy • *s,ae!

s.rs-

wstrzvr.iano dostawy na rynek wewnętrzny.Cement otrzymają j
Ministerstwo Przemysłu, odbudowy i Obrony oni ocowcj. ur002yaty pogrzeló
' NA CMENTARZU.bOJSkOoIM..w -.arszawie oi&ył się u
j
ltiQncóv.
17 lotników brytyjskich i , u a..'.ery . .
Kombatantów, gdyż dotą"
W czasie Powstania^ogrzeb^zorganizował Związek/^^pe.^ąa^rzyj'
brytyjska-Konisja Grobow -.togennych nie ourz^i.uiic

M f"1=l'hŁ0S ,;SlllIr. 1 "Voio. % to-l-nr ' ‘frteSSr?'ES!-łS^
ozący brytyjeltioli ^g^^-^l^sięcany^akle.a' sosTal ^ręzerpany. ,
cl««“ 1-™«gcę.g. .--Jg W ?
cl,5,„„cll E»iok

nl“ pc“SoM ioKoSS
■ :-™Ł« - ** nio.
66*'c “hS KmhiBbmhZ SSp?n= «i.a ■ $
rozdawał ?i>uty tylko trzech mało pończochy
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36 TYSIĘCY NIEMCÓW pracuje w zakładach przemysłowych na Ziemiach
Odzyskanych*Stanowią oni ok.16% ogółu pracowników.
TRZEJ AGENCI GESTAPO Grolik,Kampert i Ulczak,którzy wydali w rę-,
ce niemieckie ok*200 żołnierzy AK byli,jak się okazuje czynnymi członkami
PPR,a Ulczak piastował nawet funkcję szefa propagandy;Zóstali oni areszto
wani, lecz prasa przemilczała ich przynależność do PPR.
SALA SEJMOWA będzie odbudowana jeszcze w.-tym roku, tak aby nowowybrany sejm obradował już w wyremontowanym gmachu.Obecnie posiedzenia KRN
odbywają się w sali Kina Roma.
•'-•••
,
. •*
KOMISJA ETYKI KUPIECKIEJ powstała przy Związku, Kupców w Lodzą.Ma
ona czuwać nad czystością obyczajów w zawodzie kupieckim i usuwać z kupiec
ka elementy koniunkturalne.
ZAPAŁKI AMERYKAŃSKIE otrzymała Polska, w ramach dostaw UNRRA.W sprze
daży kosztować one będą 3 zł za pudełko.
ULICA WIEJSKA w. Warszawie’ otrzymała nazwę ul.Ignacego Daszyńskiego.
ZWŁOKI MARII PRZYBYŁKO-POTOCKIEJ,która zginęła podczas Powstania
Warszawskiego zostały odnalezione.w.parku Dreszera i pochowane na Cmenta
rzu Zasłużonych na Powązkach.
PREZES ZW.SiiMOPOM. CHŁOP, w Hrubieszowie, W.Nowosadowicz skazany zo
stał na pobyt w obozie pracy za "szaber" mąki- i narzędzi rolniczych*
W ELBLĄGU niema już zupełnie' Niemców. Miast o liczy 10.000 mieszkań
ców.
.
ICLJRTALNIK "Pamiętnik Literacki" wznowiono w Kraju.pierwszy numer
poświęcony jest zmarłym i pomordowanym literatom i uczonym .
’’ •'
ŚMIERTELNOŚĆ'V; KRAJU wzrosła z 12,-do 18 pro mil.U dzieci -Z 10,8
do 26,5 pro mil.Na gruźlicę choruje 1.300,000 ludzi, a umiera roczniel20.000
Osiemdziesiąt procent' dzieci wykazało- dodatnią reakcję na próbę Pir.ąueta,
32 WAGONY BIELIZNY przybyły z Niemiec do' Łodzi w ranach odszkodo
wań wojennych,
> ■
PODATEK GRUNTOWY wprowadzony został w Polsce.Obliczany on aest na
podstawie szacunku przychodów z gruntu.
.
.
.
,
.. RASOWE STADNINY polskie,wywiezione do Niemiec wracają obecnie do
Kraju.
ZAMRAZALNię OWOCOW uruchomiono w Strzelinie na Śląsku.
- '
NOWA■ LINIA KOLEJOWA Strumień - Chybie, łącząca Śląsk z Cieszynemotwarta została w październiku.
CENA DOLARA wzrosła w Polsce do 1000 . zł.
• '
SZKOŁA INŻYNIERYJNA zostanie uruchomiona w Szczecinie.
MUZYCY L- ŚPIEWACY POLSCY uzyskali sukcesy na konkursie- międzynaro
dowym w Genewie.Śpiewaczka Lewińska uzyskała drugie miejsce,pianista Kędra i skrzypaczka-Wiłkomirska otrzymali medale.
,
• • •
"LOT" czyni przygotowania przed sezonem zimowym.Budowa portu lot
niczego na-Okęciu jest na ^kończeniu;Szwecja dostarcza 25 autobusów,które
dowozić będą pasażerów na lotnisko oraz radlogoniornetry i radiolatarnie.

nowę_łsiąski
Bolesław Wierzbiański:"Polonia Zagraniczna 1939~1946"Nakł«:Swiatpol,Londyn.Str, 123.
., ■
-\
•
i
r
Wojciech '/asiutyńskiz"Tysiąc lat polityki polskiej";Wyd;"Słowo
polskie"..Monachium, 1946*Str. 162..
. . •
Zygmunt Nowakowski :"Na przystanku, list do nieznanego przyjaciela
płynącego do, Anglii",Londyn . 1946,.Str. 31./.do nabycia w księgarni przy ul.
Karlavagen 60/
... ■
.
. -WIĄDOMOSCI^LOKALNE..
.
Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej,K,Rozmarek nadesłał przed
swym odjazdem do limeryki pozdrowienia dla Polaków w Skandynawii,dokąd czas
nie zezwolił nu niestety zawitać• .
....
+
W Halsingborgu odbyła się.-w dniu 10 listopada na cmentarzu Phlsjo
Kykoghrd uroczystość poświęcenia paniątkówwego krzyża na grobie 28^Polaów
. pochowanych-na tyi.i cmentarzu. Krzyż ufundowany został przez uchodźcóv/,pol
skich z Halsingborga.Konsul E.Bergengren złożył na grobie* wieniec w imie
niu miejscowego oddziału szwedzkiego Czerwonego Krzyża,
Związek b,Więźniów Polft. organizuje początkowy kurs.języka an
gielskiego.Zgłoszenia w sekretariacie,Junrfrugat.30/11,Sthln,Cena,-kursu
5 kor.miesięcznie.Kursy odbywać się będą w godzinach wieczorowych.
P.Edward Riącek zechce zgłosić się do sekretariatu Związku b.więź
niów polit, po odbiór listu,który nadszedł z Polski pod.-adresem Związku.
,-Osoby posiadające jakiekolwiek wiadomości o inż,Eryku Szafenbergu,ur.6.IX. 1904 w Koninie, synu Heleny i Emila,wywiezionym rzekór.io do Gross
Rosen zechcą zgłosić się do sekretariatu Związku b.więźn.polit.,Jungfrugatan 30/11,Sthlm*
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"Stockholm, dn.14 listopada 1946r.
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SK0NCZYC^Z__3ER0MS_ZCZYZN^

Zamieszczamy poniżej artykuł znanego publicysty Jerzego Pietrkiewi.cza /? "Skrzydła Nr. 20/493, Londyn/,, w którym autor podkreśla w cieka
wy sposób różnice między emigracją dzisiejszą i t.zw. wielką emigracją*'

oraz przeciwstawia. dzisiejsze problemy społeczne - prądom ideowo-soojal• nym początku XX stulecia,

.’

•

* "Wielokrotnie już przeciwstawialiśmy się zestawieniu obecnej emi

gracji -z emigra.cją mickiewiczowską. To porównanie, ułatwione i nietraf

ne, zaciemnia współczesnym samodzielne myślenie w czasach, kiedy właśnie
samodzielność myśli •może-nam szczególnie dopomóc* Bawienie się*w domoro

słych Czartoryskich i Mickiewiczów niewiele nam pożytku przyniesie, a

uparte żonglowanie analogiami wygląda Juz groteskowo*
Czasy są inne; w ciągu stulecia świat przeszedł przez wiele prze-

obrażeń, nie tylko w dziedzinie techniki, a.le i w życiu psychicznym; re
akcją człowieka, dzisiejszego na otaczającą go rzeczywistość - niezależ
nie od tego jak ponuro mu się ona rysuje - są niemal krańcowo inne.od

psychicznych reakcji sprzed stu lat; człowiek współczesny ma już bowiem
za. sobą postepomanię i złudzenia pacyfistyczne, przetrawił juz dziewięt

nastowieczny optymizm i mrzonki historiozoficzne, sparzył się kilkakrot

nie na ;;ścisłych:; teoriach, wedle których świat miał się przeobrazić w
ogrSd rajski. Człowiek współczesny jest, psychicznym weteranem dwu wojen
światowych, przegranym spadkobiercą specjalizacji i dyle t autyzmu; wylo
sowali na tragicznej loterii technicznego postępu bombę .atomową - i nie

wie co z tym fantem począć. Człowiek naszego czasu jest mądrzejszy o roz

czarowanie, spokojniejszy o dozę sceptycyzmu, religijniejszy wskutek ro
snącej w nim świadomości zła- i grzechu.
£eby pojąć różnicę między Polakiem anno 1946 i Polakiem sprzed
stulecia, trzeba rozciągnąć tę analogię poprzez fazy wszystkich przemian,

jakich świat cały - nie my tylko jedni - doświadczył.- Właśnie dlatego,

że mamy poczucie tradycji, ze świadomi jesteśmy balastu wieków w psychi

ce naszej, nie wolno nam zamazywać współczesności przez chaotyczne, bo
•

•

•

♦

1

.

przez podświadomość dyktowane, roztrząsanie.jej związków z przeszłością,

przyjmując z doraźnych analogii tylko to, co zadawala nasze kompleksy.
Oprócz kompleksu -Wielkiej Emigracji .

już sam wyraz ‘'wielka" zas-

- ' 9 -

pakaja prżyduszone tęsknoty/, dźwigamy w psychice kompleks bliższy na?,
w czasie? żeromszczyznę!
Wpływ Żeromskiego na pokolenie poprzednie

pokolenie średniakcnz.

był silniejszy, niż tosięnr.p^zór '-zdaje. Jest to wpływ rozgałęziony, c"hJa-1
wiający się w różnych reakcjach* żeronszczyzna refleksem psychicznym

orzeszła z "pokolenia poprzedniego na ostatnie, szczególnie na. tych w^zy

stkich działaczy młodzieżowych, reformatorów domowego kroju, patetycz

nych Judymów z kawiarnianych zaprzysiężeń, na. Syzyfowe prace dyskutują,—
cych nierobów, na nobliwe protesty reprezentantów jakichś ciogłębnych wta

jemniczali. żeromszczyzna przelicytowała się w monologach społecznych, w
lewicowości specyficznie inteligenckiego gatunku, z której jak z masztu

wieszczej samotności patrzyły się na 'spracowane ręce robotnicze, na znoj
ne oblicze chłopa, na trud i pot, na krzywdę i upodlenie.

Narysował Żeromski na papierze swoich papierowych bandosów i for
nali, swoich równie papierowych róbociarzy, - i te s-zkice portretowe
wryły się w pamięć inteligenckich lub pół — inteligenckich społeczników

z kompleksami. Tymczasem" robotnik z roku 1905 jest już robotnikiem his

terycznym^ porównajmy go z reprezentantem brytyjskich związków zawodo
wych, a zobaczymy zupełnie inny twór psychiczny, który tak się ma do

sentymentalnego oleodruku Żeromskiego, jak szlachcic R^ya do wywłaszczo

nego przez komunizm ziemianina, polskiego naszych czasów.
Nie ma już chłopów w stylu Rydla, ale także nie ma. już bandosÓYJ

w stylu Żeromskiego. Są to nowi niewolnicy, wyzyskiwani przez maszynę
totalitarną*" są nowe krzywdy, których Judymowie nie byliby w stanie po

j ąć •

Żeromski chciał uspołecznić swoich czytelników, a uczynił z nich

histeryków werbalnej judymomanii, która wbrew milowym przemianom rzeczy
wistości społecznej dzisiejszego świata, pokutuje w wielu Polakach j. ko
anachronizm swoiście groteskowy.

Seromezczyk deklamuje wcisz o Jewicowej Polsce i nie chce zdjąć
okularów sentymentalnego reformatorstwa, "aby zobaczyć, że nędze i krzywdy naszej epoki daleko przekroczyły ramy politycznych podziałów i wieco

wych schematów.
Świat'nie idzie na prawo czy na lewo. Świat stoi nad przepaścią

wątpliwości moralnych. Ludzkość niezdarnie układa wargi - do modlitwy,
Ktoś jej musi wreszcie przypomnieć proste słowa sprzed blisko dwu tysięc

cy lat, słowa poświadczone krwią na krzyżu.
Jerzy Pietrkiewicz

J"
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gZĘKĄMY^ęiĘBIĘ
Wiersz poniższy pisał młody powstaniec warszawski o pseudonimie
“Ziutek11 w czasie, gdy Warszawa stawiała ostatni razpa.zliwy opAr nie
mleckiej przemocy, a armie sowieckie po przeciwległym brzegu Wlały pa
trzyły spokojnie na śmierć stolicy. A^^z^nął w czasie walki na

Starym Mieście.

f
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Czekamy ciebie, czerwona zarazo,
Byś wybawiła nas od czarnej śmierci, .
...
Byś nam, kraj przedtem rozdarłszy na cwiercl
*'
była-zbawieniem, witanym z odrazą.
Czekamy ciebie, ty potęgo .tłumu
Zbydlęciałego pod twych rządów knutern,
Czekamy ciebie, byś nas zgniotła, butem
,
Swego" zalewu i haseł poszumu.
. Czekamy ciebie, odwieczny nasz wrogu,
..... ,
Morderco krwawy tłumów naszych bracij
Czekamy ciebie - nie żeby cię spłacie,Lecz Chlebem witać na rodzinnym progu.
gebyś ty wiedział, nienawistny zbawco,
.
- , *
Jakiej-ci śmierci życzymy w podzięce
I- jak bezsilnie zaciskamy ręce,
Pomocy prosząc, podstępny oprawco,
• .

■,
.

feebyś ty wiedział, jak to strasznie^boli.
Nas - dzieci wolnej, niepodległej, świętej,
.
Skuwać w kajdany łaski twej przeklętej,
Cuchnącej jarzmem wiekowej niedoli,
Sebyś ty wiedział, naszych dziao.ow kacie,
. Sybirskich więzień ponura1 legendo.
Jak twoją dobroć kląć tu wszyscy będą,..Wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia.
r •'

.

Legła twa armiś. zwycięska, czerwona
u stóp łun jasnych płonącej Warszawy,
I ściorwią duszę:syci bólem krwawym
Garstka szaleńców, co na gruzach kona.
Czekamy ciebie - nie dla nas, żołnierzy,
Dla naszych - mamy ich, tysiące,
I dzieci są tu, i matki.karmiące,.
I po piwnicach zaraza się szerzy.
-■■■
1

. ..
.
... ,
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Miesiąc już mija od powstania chwili..
Łudzisz nas czasem dział swoich łomotem,
.Widząc, jak ciężko będzie znowu potem
Powiedzieć sobie, że z nas znów zakpili.
Czekamy ciebie •* ty zwlekasz i zwlekasz,
Ty się nas boisz i my wiemy o tem,
Chcesz, byśmy wszyscy legli tu pokotem,
Naszej zagłady pod Warszawą czekasz.
Nic nam nie zrobisz, masz prawo wybierać.
Możesz nam pomóc, możesz nas wybawić.
Lub czekać dalej i śmierci zostawić.
Śmierć nie jest straszna- umiemy umierać.
Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły
Nowa, sie Polska Zwycięska narodzi,
- ■
I po tej ziemi Ty nie- będziesz cnodzii,
Czerwony władco rozbestwionej siły. •>

Prenumerata "Wiadomości Polskich11 warz
3 korony miesięcznie,Prenumerata samych Wiadome£ci
miesięcznie.Prosimy o czytelne podawanie nazwisk 1
Godziny przyjęć w redakcji w dni powszednie. -
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