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AFZENDER 

Reis naar Spaanse grens. 9-2-46 

Diverse berichten Speyer. 

Italiaanse Communisten naar Frankrijk. 

Bericht Sanders, d.d. 15-8-46 

Blad POO-PRAD. 

Bericht KB betreffende 11 Centre Intern. 
d'aide aux Democrates". 

Agenda Nr. 

Berichten uit Rechts Franse Bron dd. 18�6-48 

Notitie KB,betref fende het van official� 1raase 

INGELEGD 

Datum Par. 

zijde ontvangen rapport, over de Intern.Brigades in Frankri�k. 

Hotelcont role Bul gaars Dipl. 

A.L. 17253-'-!7 
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Onderwerp: Hotelcontrole Bul��s_!i.R.l:.·. 
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bJ &13

Rechercheur Oberg van de Haagse.Il) �eeit iielefon isch 
mede: 

Op 1/6-1949 hebben zich in Hotel "De twee Steden" 
doen inschrijven: 

Demicae M O R D A N O V, geboren te Sofia en wonende aldaar, 
ambtenaar van het Bulgaarse Gezantschap te Brussel, houder 
van het àiplonatieke Bulgaarse paspoort No. 147, afp;e�even 
te Sofia en zijn echtgenote 
Pentie M O R D A N O VA, geboren en wonende te Sofia, in 
het bezit van de diplomatieke pas No. 148. 

2/6-1949 



INTERNATIONALE IiKJDE LEGl'.!tl (Frankrijk) 

Notitie KB.Betreffende het van officiele Franse zijd 
ontvangen rapyort,over de Intern.Brigades in Fra.nkri 
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, 14· Jt.,HI 1948 
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ACC / J.fJJf
:tiiotitie EB 

Bes teurl voor B en C. 

Van officiel,e Franse 71 ide ontvin:_:;en wij een rapport betre ffende 
inlichtingen over de Internationale Brigades in ]'rankrijk. 

De laatste stakingen in F'rank:rijk he bben de aandacht gevestigd op 
de actie der Internationale brigades in Frankrijk. Fantastische ge
ruchten hebben de ronde gedaan, àie door de bevoegue instanti es op 
hun betrouwbaar-heid zijn onderzocht. Deze onderzoekingen hebben op 
het ogenblik het volgende resultaat opgeleverd: 
a. recruteringscentra.

De 3.dressen, die in ::iranla'ijk genoemd worden als recruteringscen
tr:1. zi.jn in het algemeen de .Toee.:oslavische ccnsulate1i.:

b.v. te rarijs, Rue 3nout1n1.
t.. 1, etz, 51 '1d de Saxe 
te ,,,arseille , 4 Bd Rivet. 

Ande re adressen komen overeen �et die van de recruterinP,scentra 
van de Internationale Brigade in 1936, tt1dens de Spaanse burger
oorlog. 

b.v. te Lyon, 55 Rue �t.Pierre.
Vleer andere adressen bil 1ken volledig OT' fantasie te berusten. 

b.v. te Parijs, 44 Rue de Rennes. (dit adres zou het 
centrum zijn voor het trans-port van vri.iwilli-
gers voor de Internationale Brigades). 

Op dit adres is de Unie v�n Russische ingenieurs gevestigd, een 
pro-sovjet orpanisatie, di e zor«vU1.dig ... �rdt geobserveerd. Er is 
echter eeen enk�l vsrband gebleken tu�sen deze Unie en het vervoer 
v�n vrijv;illigers naar Joero-Slavie. 

B. Voornaamste rici, tli 'lnP.n voor het \'lerven van vri.ivlilligers voor de
Internationele Bri�ades.
Het merendeel vm de inl ichtingen, waarvan hier sprake is, geeft

- \ aan, dat het de wj U taire attache PECHEV van de Bulgaarse Legatie
te Parijs zou zijn, die zich met de werving bezig houdt, evenals
BRANKO TIK..\.. PECPEV is echter P-een militaire attache, maer pers

;( 1 uttache, terwijl BRw.o;Kc TIKA in Frankrijk onbel<end is en niets 
wijst er o:p dat er van een dergelijke activiteit sprake is. De 
andere namen berusten ook op fantasie. 

c. Otroercommando van de Internationale Brige.des in Frankrijk.
Oök hier bli'�en alle namen, die genoe�d worden, slechts willekeu
rig te zi 1n en bli ikt er P.:een enkele redelijlre gr ond te zi in voor
het noe�en van deze namen in dit verb�nd. zo b.v. de naam van Gene-

, 1:aa1 Joinville, A.lexandre Mailleret, alias Generaal Joi nville is 
x:..x. geen lsidende fie1mr in de C·P. Hi.1 beh oort er wel toe, rnnar heeft 

slechts weini� invloed en is vooral een man van te klein forma�t om 
een dergelijk cornnando als dat vsn de Internationale Brigades in 
Frankri ik te voeren. 
Zekere inlichtinp.en noemen Lille als een hoofdkwartier van de stoot
brigades, saMen�esteld uit vreemdelingen. De fDrmerin� van dergeliike 
hrigades in FrPnl<rijk kon echter niet met zekerheid worden eeconsta
teerd en de localisering van Lille als hoofdkwartier berust geheel 
op fantasie. 
Er moe t de nadruk o:o worden eele@:d, dat de Franse C .P. alle moeite 
fioet om de activiteit van buitenlandse communistische elementen in 
Franlcriik zcu weini@.' mo&i:eli ik te doen opvallen. Een 12;eheima instruc
tie geeft Aal'I, det de leid"'rs wn bnitenlandse cellen moeten v1orden 
vervangen door Fransen. De hevoegde instanties in I!rankrijk zijn 
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van mening, d�t de stonttroeren, uit µolen en Spanja�rden be
staande, veel eer in de �ara-militaire formati e van de Franse 
C. P. zouden '7.1.in op€"enomen, dan in de Internationale Brigndea.

De inlic,.,tin�en betreffende de activiteit vande Internaticnale 
Brigades in Frankriik schijnen niet te zijn voortp:ekomen uit E-en 
betrouwbare ber ichtgeving. 
De Franse sNciale <Uensten zijn op het ogenbJ ik v,::,u ""èning, dat 
'1!.'1D wervinp van vr i iwilliger;/;oor de Internationale Bri�ades in 
Frankr'i ik nauweli itçs kan v10rdèn ges:proken, of dat deze plaats vindt 
op een z0.rei1 kleinere scha�l, dat dit geen enkel �evaar oplevert. 
elfs schJJD het vc0rbarjg om de forwcring van InternationiLI.e Bri

gades in Frankrijk te bevestigen. 



IHT.;;PJJATI ON.ALE ROD.ill L.8GER (Frankrijk) 

, GEVAL @. 

Berichten uit Rechts Franse bron dd. 18-6-48 
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UITTREKSEL 

Voor ....... .. .... OP. ........ /P. .. f�,............. ............. Naam ......... In:te.rna.tional.e .... Bri.gade. .......................................... . 
' -::::: z ; 

Origineel in ............. ....... OD ............. ..... ........ .... ..... ....... .. Naam ....... .B.e.r.i.c.h.t.en .. ui:t .... Rechts .... F.ran.s.e ... b.ron .. . 

Volg nr .......................... Ag, nr .... 5!?..'.7..9.0 ................... Aard van het stuk .... ............ . . ....................................................................... .. 

Afz. . -..................... Datum "Ul/6/48 .... ..... . 

La section de l'insurrection armee a ete egalement l'obj�T, d'une 
reforme de structure comme il existe tres peu d'exemple depuis des 
annees. U service d'information et contre-information est cree dans 
chaque grande uni te de B.I. absolument separe du service d 1 espionnage 
qui avait assure jusqu'ici tous les missions de ce genre tant pour 
la section II Insurrection armee'' que pour la section "Agitprop". 
Nous _pourrons transmettre d'ici peu les premieres consignes de ce 
nouveau service fort bien etudie et qui prendra quelques mais 
avant d'etre au point, ce qui confirme ce que nous avons dit au sujet 
des prochai.nes manifestations massives du communisme qu'il ne faut 
pas attendre avant l'an prochain, tout au mains, pour nos pavs. 

Uitgetrokken door.-.............................................................................. .... Afd./Sectie ·C···-II····················· Datum 2/7/4:8···· .. ··········

A.L. 17249-'47 



INTERNATIONALE RODE LEGER (FRANKRIJK) 

GEVAL f. 

Bericht KB betreffende 11 Centre 
d'aide aux Deipocrates tt . 
le bericht d.d. 8-10-47. 

� � /21> J'J SJ.



t-\8.Il :.1.CJ lter· doorzcnd"n ..... naar C}. 
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8-10-47. OPGlJ.fGD 

Een nit'!i 3elgisch,;: rele.tie in B!'U..,fll;)l meldt, dat 
zij uit n�et te evalueren bron het bericht hebbtln ontvangen, 
dat 

1iajoor ::tog1:;;r BRIC:!i&ID ;.. 
Majoor Achill� CMVE _;.. rl/ 
Áap. Aristide GLI"1liUR .v '/ 

de verte gt.:mioord ig�r s .i j11 van Bele;ie bi� de org. 
·11centre International e d'aide aux Democ:?."tes" te Parijs. 
louden ook belangrijk� st�fofficieren d�r Int. Brigaden zijn 

Indien bij ons bekend, gelievû antwoord ter doorgevine; 
aan RB I te richten. 

}:oot: Surett: belgt:l is eveneens door onze relatie van het 
boveng0noemde in kennis gesteld • 



INTERNATIONALE RODE LEGER (FRANKRIJK) 

Geval: E -·

Blad Pod-Prad. 
le bericht 14-11-46 
laatste bericht� 11·,2-Lt f 
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:a/140 

Betr.: Internationale Brigade 

Naar aanleiding van Uw brieÏ d.d. 
22 November, B/5391, heb ik de eer U mede 
tedeelen, dat mij een soortgelijk bericht 
bereikt heeft uit geheel andere bron 

Ik heb in den afgeloopen tijd zeer 
nauwkeurïg doen verifieeren inhoeverre berichten 
omtrent parachutages in Be_lgie op waarheid be
rusten en ik ben tot de conclusie gekomen, dat 
al deze berichten onjuist zijn en dat er geen 
parachutages in Belgie tot dusver hebben plaats 
gevonden. 

(Dr . 

Aan het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst 
t.a.v. den Lt.-Kol. J.G. Crabbendam, 
Jauastraat 68 
's-GRAVEN"HAGE 



j tCi. 
MINISTERIE VAN JUSTITIE 

-AFDEELING POLITIE

BUREAU: Kabinet 

� 
's-GRA VENI-JAGM/1 �J OV 1946
Rnnmwe11 47 

Tel. 

No. A. 15/46 GEHEIM •
. 

Onderwerp: artikel in het blad :POD-PP...AD over 
communistische actie. 

Men wordt verzocht bij de nnnhalin(I van dit schrijven. 

AFdeeling. Bureau. dngteekeoing en nummer te vermelden. 

Bijlagen: 

' 

Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie te berichten, 
dat in het te Freiburg (Z) uitgegeven :Poolsche blad �CID i>R.AD,
No. 53 van 1 :November 1946 een urtikel van de na.volgende 
strekking werd gelanceerd: 

"Gev.riahtige dingen Interessante dingen" 
"Het geheime communistische leger". 

CONTI1IBNTAL .NE\/.8 SERVICE meldt, dat het geheime commu
nistische leger in FRANKRIJK onder leiding staat van 
den commandant van het vroegere Fransohe vrijwilligers
legioen Kolonel l'U�UX.PU.AUX is opgeleid in de Russische 
bezettingsz6ne van Duitschland. Hij heeft de beschikking
over 300 geheime agenten, die hunne opleiding te l.Ioskou 
ontvingen. Door deze agenten, die hoofdzakelijk in MOI�T 
de-M.ARSAN(Lat"D:ilS)opereeDen, worden z.g. brigades gevormd
Hierin \'.'orden ondermeer vele JOEGOSLAVF'..N on SARCUSEN 
(leden van Duitsche overvalbenden) opgenomen. Zij wor
den regulair geïnspecteerd door Russtsche Officieren, 
die als leden der Russische handelsvloot in Fransche · _,,.
vans aankomen. Lichte machinegev;eron en handgranaten 
voor de brigades komen met Russische handelsschepen in 
Hollandsche havens.aan. Het verdeelingspunt voor de wa
pens is PARIJS, Zwaarder materiaal wordt gedropt do.or 
Russische vliegtuigen, die in JOEGO-SL�VIE starten. Ze 
word en ook ·wel vanuit \i'E1'!NEN doorgezonden. Storm( aan
vals )- en sabotage-groepen worden verdeeld in afdee
lingen van 75 man, die in vole gevallen als boschwach
ters fungeeren. In nauwe samenwerking met de plaatsen , 
waar daze afdeelingen zich ophouden, zijn er in de bos
schen bij STOUMONT(Z.w.v.Luik) on in Holland eveneens 
centra. De totale sterkte van het geheime communistische
leger zou 180û00 man bedragen. Het gevaar is groot, doch
de berekening van lloskou om in geval van conflict een 
revolutie of èhaos te schoppen, zal niet verwezenlijkt 
v,orden, daar :&"uropa op de hoogte is.•• 

AAN: 

Bedoeld blad wordt uitgegeven door anti-communistische
Poolsche kringen en verschijnt om de 10 dagon. 

Zijne Excellentie den Ministorpresidon t,
Kabinet, 
Javastraat 68, 
te 's-Gravenhage.

- Het -



Hot wordt regelmatig toege1.onden aan l0Jen der vroege
re �oolsohe verzetsbeweging. 

Het redactiebureau is gevestigd te �reiburg[Z)II-Case 
No. 10. 

De Mini�tor van Justitie, 
Namens dezen, 

Het Hoofd van het Bureau Kabi�et 
van de ..ddeeling �olitie,� 
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COMMISSARIAAT VAN POLITIE 

lfI
TE HEERLEN 

�i., � 1Jlt I n •'\1° 
LITT.: G. /

@z 
HEERLEN, den 14 November 19 46.

No. 21 7 /1946.
� 

Aan 

BIJL.: _,. het HooÏd van den Cent:ealen Veiligheidsdienst
BETR. Inlichtingen 
communistische activiteit. Javastraat 68

1 s-G RAVEN HA GE. 

Verzoeke bij beantwoording datum, letter 
en nummer van dit schrl!ven aan te halen. 

---=-------============ 

• 
1��� Vanuit Zwitserland wordt hier in de Poolsche kringen,die 

c..;1,J, de anti-Warscha11richting zijn toegedarui,een blaadje versp!'eid,
1J,,;J getiteld 11l?OD PRAD 11 ,hetgeen beteekent n Tegen Stroom op 11.Dit

(!.P .'il!'� blaadje gàat uit van personen,die tegen het thans in Polen 
.�t ·,'· heerschende regiem gekant zijn. 

1,� " , t" � H.i.eronder volgt een vri ;e vertali11c van 1�n inhoud van u..,

1 ....
.......

.. 2''' 
c) ·"O 

1 · �{.·- V,,di t g�sch:rift: ;i:i��l/ t 1ièt Engelsche "Oont:dmental News Service II brengt verontrus-
:.,...A tendt ;ttoch juiste informa·ties ovt:ir het vormen van geheime com

munistische legers in West-Europa. In }Tank:rijk is het hoofd van

• 

f- de geheime afdeelingen,kolonel Puaux,vroeger commandant van de
F:'cansche vrijwilligerslegioenen,die,na zijn opleiding in de 
Russische zöne van Duitschland,nu zijn werk in Parijs is begon
nen.P..ij heeft tot zijn beschikking 300 in Moskou opgeleide ag�n
ten,ciie hoofdzakelijk werkzaam zijn in bet Zuiden,rayon hTont de
M.arsan (des Landes).De door h-6.n geformeerde brigades bestaan 
uit .To ego-Slaven en enkele 11 Spartacié,t•3n 11 • Ze worden geregeld ge
inspecteerd door Russische officieren,die op graanschepen naar 

u/
1-
1/v� Fran.lcrijk komen als officieren van de handelsmarine. 

In de Hollandsche havens komen lichte machinawapens en gra.
•· naten voor de bPigade aan.Het verdeelingspunt is momenteel Pa
, rijs.Zware materialen worden door Russische vliegtuigen,die van 

Joego-Slavië uit starten met parachutes afgeworpen en worden ge
deeltelijk geleid vanuit Weenen. 

Storm- en sabotagegroepen worden ingedeeld in afdeelingen
van 75 man en geplaatst als "boschwachters a . 

Oproepingscentra van de brigade in België in de bosschen 
van Stoumont,Zuid-i'lestelijk van Lttik en Holland,welke eigen a:f
geworpen materiaal ontvangen,staan in nauwe verbinding met 

_. ,-P.ransche verzamelplaatsen.De gezamenlijke sterkte van de briga
des bedraagt momenteel 180.000 man.Het gevaar is �root.Maar al
le ber�keningen van Moskou om Europa te bedreigen,om in geval 
van een conflict een chaos,een binnenlandsche revolutie te ont
ketenen,zullen niet uitkomen. 

Europa is eT"lran op de hoogte. 
Zoodra een exemplaar van net gesc i.ft in mijn bezit is,

zal ik U dit doen toekomen. 

o/o. De Commis van Politie,
Hierbij alsnog een exemplaaT van no.53. 

r 
1 waarin bovengenoemd artikel is opgenomen,

en van no.54 van Pod Prad. 
1 5. 11 • 1916.
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W MARSZU POTRZEBNA JEST �.APA 
Nie ma chyba �la emigracji poli
tycznej wi�kszego niebezpieczen
stwa, Jak zerw�ie przede wszys
tkim duchowego, a i  màterialnego 
kontaktu z oj c·z.yznél:• Tego ostat-

. , 
. . . . . . . , niego n_ie po:tr·zebuj emy SifJ oba -

WJ.ac. �yc1e Jest s1ln1.eJsze od wszelltich zelaznych kurtyn i me grozi nam 
br�. w�adom?sci o, tym� c.o �i� o�6lnie w Krajiu dziej e i co spo3:eczenstwo
mysl�, 1 robJ. •. Grl:;'zb_a_ .J.�st_ Jl.lU:a� .. P?lega ona na. tym, ze z e:zasem mo�ma z.a
tracic szyfr, ktorym·wiadomoscJ.·si� odczytuje. Mozna popasé w utarty,zbyt
UJ?roszczony ��ablon myslenia, a raczej od myslenia i wyciél:gania wn:il.asków 
si� o:dzwyczaJ.c. · 

Polska pozostaje w niewoli 9 naszym zadaniern jest trzymaé sztandar 
niepodleglosci i pokazywaé go zagranicy, byé g!osem tych,.którzy muszél; 
milezeé, oskarzaé adpowiedzialnych za niedol� Kraju. Otq rtaezelne przy -
kazania emigracj i. I <1bpók:ii. · sytuacj a nie ulega. zmianie zasadmczej a ha
sla nie traeél: przeto swej waznosci i mocy obowié.);ZUjél;cej, oswajamy si� z 
nimi i przestajemy si� o nie klopotaé, jak n1e spostr�ega si� dr�ewa, ko
lo którego cz�owiek przechodzi kilka razy dzienr.i:ie • .  

I to jest wlasnie pierw� zy objaw skostr.nienia, zmechanizowania, któ
re m.oze si� okazaé zgubnym. Zycie idzie );]8.przód. W Polsc.e znaczriie szyb
ciej, niz u nas. Jezeli nie bE;;dzi.emy o tym pamiE;;taé_, j ezeli nie bE;;dziemy 
si� starali sledzié bardzo pilnie, co i dlaczego si� w Pols�e dzieje, to 
nurt emigracyj-ny, powolniej,szy, rozszczep� s:i;� z krajiowym. · Poprostu ry -
zykuj emy, ze· dzisiej1szy :fakt :r:·ep:ri'ez.ento.wania prze·z nas woli Kraju stanie 
siE;; f:ikcj�. BE;;dziemy reprtezento.waé tylko sieb ie.. · 

Walka z lubelskim rezimem, negac-ja bieruto.w�go U<;!:i�ku jest sluszna 
i potrzebna. Pü;: tnowan:i.e terr-oru Bez,pieki, demaskowanie falszywej demo -
krac.j i kommi.istyc.znej i jjej zalezno,sci od Sowietów · sa,; napewno z.go.dne z 
wolél: narodu polskiego i j ego p0tcrzebarni. Ale brak kontro,li nad sobq pr

o
wadzi do tego, ze zaczyna sii mimo,wo:l!.i identyfïkowaé rezim z Polsk1l. Z 
trwog9: mozna obserwowaé, jak ni.ektóre - niel:Lczne coprawda - pisma emi. -
graE!yjne 1 zacietr·zewiwszy si� w ataltowaniu ws2;.ystkiego, �o paehnie Osób
k9c,. jjakby wyszu.lp..waly, c�o m10zna n,apisaé zlego o stosu.l!lkac:h w Polsce. Nie
stety; w Kraju pac:hnie Osóbkél;· wszystko. Nie tylko mil.ic-ja obywat'elska , 
ale i organizacj e spcn.a:ec:zn�. Nie tylko agen<r:;i Radidewicza, ale i nauezy
c.iele. N�e tylko Berinany, Zym:iierscy, Gomólki i wszyscy jak im tam pate
'1?-towani pulacy, ale równiez kole·j arze, :tnzyrrierowiè, mlodziez, ch3.:opi, ba 
nawet ogromna wiE;;kszosé tych Polaków, któr·zy zapelniaj9: urz�a:y i b:ii.ura 
wlasnie Berman6w, Gomó3.:ków, etc. Naród polski çhce zyé, musi przetJrwaé. 
Wierzmy, ze robi �o rnozna i trzeba. Nie c-ieszmy si� z tego, ze wytwór -
czosé jest slaba, ze odbudowa idzie walno, ze ludzie nie majél; si� w co 
ubraé lub ze w Warszawie zawalil siE;; dom. Unikniemy wtedy takich przyk -
rych niespodzianek, ze pr·zybysz z J?olski dzi_�i si�,- ze -go kto� uwazl:, jiuz 
z_góry, napewno, za agenta sowiec.kiego, lub _ze ten przybysz zzyma si� 
bïorél;C do . r�ki artykul zbyt zapal@zywego autora. 
· Zaskle_pienie siE;; w slepej n0gacj_i càlej rzeczywistosci laajowej 
prowadzi nieuc.h.r�nni� w pustyn��' _na_któr.ej n�e.ma ?olski E;Jli Polaków
Trzeba jaknajcz�sc:ieJ sprawdzae kJL.erunek drogi J. or1.entowac map� zawsze 
na wsehód, na Kraj • /SAM/ 
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EUROPA W POKDJU 

. ' 

Wiedzielismy - tak uezy:ta nas �à im ramy, w których te;raz trwale . 
dotyc1:1cz�s h�storia - ze wojny kan- zyé hfJdEt? Czy i jakie SEJ: róznic::e
CZ8t s1�. z

wyc��stwem. j-ednych, a kl�s- w stosunlrn do .otaczaj�e;ej nas F'Ze _ 
kél; dru.g1c�, ze pok6J dyktowany j e·st c�ywisto.sci wsFód poko:qanych Niem _ 
p�zegrywaJ 9i;eym prze� 

wygrywaj él:cych. cow czy W3:ochów a z
wyeï�sk:ii.ch Pola

Mia�o to swe �obre 1 z3:e strony.Do- ków czy Franei:arz6w? Nastroje w oku -
br8t by:to to, ze �wyci�sca widzial po.�an�c-h Niem�zech przypom:iinaj9c 
rezu� taty swego 

wy
silku, Z:l'.q by3:o dziwn1e uc,zuc 1a " niepodleg:tej" Pol

to, ze pok:onany w :r.nadziejji rewanzu ski, a Fra:ncuzi odnosz8e si� tak sa
u�atJi:'YWa:I'. p0wetowan:i.e s�ra� ���e - mo do. swej suw€relll!llaéci, jak W:tosi 
s.JLonych . Ale hy:t przynaJJlllrlleJ1 Jeden . _do. �Vl'.9g9 .. wyzwolenia , 
zadowolony. ,w o�esac:h naj z.aci�t - .. · :F:l:'ancuz.i ·z9:d'aj9:· gr·anicy Renu, j·ako
szyc:h zmag� woJ ennych, gdy ; zadna m1ru;moon realn.e.j gw$z::ancji bezpie 

2te s�-ron nJ1.e by�a pewnl:J: koncowego czenstwa; wiadomG1, ze. jej nie do 
_zwyc1.�st�a , mów�(Q;no z�t?' o pok!llju s�anEt. PoJi..acy domagajicj; sift zwrotu 
bez z11!Yc1.�sc6w 1. z.wyc��z�ych. By3: z1.em wschoonieh, za.grabiornych w r.
to_ obJ;t:,W .�m�cze:ina� .. IIUJ'aJ�c,y wraz ·z ·1�39 pr21,e� koalicj� nienrleck©-so' -
os1qgn1�c-1.em dee:yzJ,1., kt6ra z.awsze wieckq; w1.adoma, ze ich nie otrzy -
zap�n.a3:� na po=!,-� walki. J•esli pr2e- maj Et· 
staJ � si� k3r6cic a zac·zyna _strzelaé J1:1-gos3:awia o�wiadczy3:a, ze nie • 
to n1..e b:ya:o 

wy
pad�, by prz�d wy- podp=!-sze tr�ktatu pok:ojoweg@ z W3::o

strzelenJLem ostatJ!llego naboJu wra � chann, bo-n1.e uznaj e o.been,ej gräni,-
cano do s1l:6w, jalto argmmentu.

Historia naµczya:a. nas, ze bez 
zwyci�sc6w i zwyci�zonych nie ma T IT 0 
p�ko:j1:1-. Któz. j E:st dzisiaj .zwyc ies - S Z A L E J E
cq? l\Tiew9:tpliw1e Zw .Sowie_e·ki ,i �ta- W B E L G R A D Z I E 
ny Zj e�n<_?czone . Pierwszy me tylk_a . ., 
znakomo:.cl..e . rozszerzy3: sv;i,e graimiçe 

Wybory bu3:garskie zwróe::icy znow 
na,..Zaehe4Y.a:-e-k@sztrem· Pt>lsh, ..ffimu __ u�ag� ku. Balkang�_,_,fj;Ór.$_ majEL!f,__.® 
:J!Di:ii., �inland�i i pa:nstw baltyckich, sieb�e ! ze z dawJ..en dawna Be!: jednym 
a na . Wschmdz1.e kO'sztem Japonii /Sa- z naJniebezpiee:zniejjszych teren6w 
ch�l.1.11, wy

spy Ku.rylslde i pó:t Ko _ dla po_koj:u. Tyll�o j ezeli dawniej 
rei/, ale u�yska:t pozycj� w·swiecie 

h�c0ma3:� t� piqte ko�umny wszyst� 
jakiej Rosja·nie miala jiesz.cze ni- kich SéJ:siedn1.ch mo�stw, o tyle

gdy. Czyz mGzna jedna.k zalic.zaé do, dz�s. ba3:k:anski Irrólik j est poçldany 
zw;yci.�sców ��li�, zubozaa:9: i za 

_ um�eJ1�tnym zahiegom j eooeg_o tylko 
lez� bardz.1eJ a,d swy

ch dommiów ch:r.rurga -; R?sj i Sowieckiej • . 
mz one o,d niej, Francj �' t,o;lero.wa� �zczegolnie Jugos:tawia j·est dla

nq j edyn:ii..e_ ws�6d mCilCaFs.tw w hraku uwazl'l.ycll abserwat?;rów klasycznym • 
:ii.nnego pansitwá elll:I'apej'skiegcr. dyspo.·- prz�k:tadem tego, Jak Kreml 

wy
obraza 

nu;j�c·ego jakim.i tak:iimli wa1orami, lub 
sobie d.emo:lttatye:zny pokój sowiecki 

Pol�k,�, kt6rej gra,Jruice wscho,dme 
w p�zysz3:ym. éwiecie. Nad Jugosl:awi9:

ustalil w 1939 r.Hitler, a ustx6j zawi�la bowiem w ca�ej swej grozie 
wewn�trzny Stal.in? moslti�wska dyktatura komtmistyezna, 

Kt6z jest dzisiaj pokp:nanym? S8c �tóreJ ek�pozytur� j est jiugoslowi�
nimi mewqtpliwie Niemc,y i Japama, n�k_a ?artia k?munistyc.�na z J eJ se
Sé\; i Wlochy. Ale czyz me sa nirrui w kretal:zem Jos1.p Broz Trto na czele.
tym samym st·o_pniu te wszystkie irua - · K�mUlfli�zm s�rnfl:: macno w srodkowej 
r�rly europejskie, które dzis spro - �U1:'0P18 dzierzqc w swych .szponach 
wadzone zosta3:y do roJ.i zebraków J eJ p63:nocnél;_ bram� - Polsk� i jej 
P?].i tyczn;ych i gospo�aF.e.zyc-h, kar- �ram� polu�n1.ow� - Jugos�a':1i� .Eror-o
i:iiqcych s1� achlapa.mJL si:ty i pot�gi P� Z�chodn.ia �rzy PJ:Zed sm1ertelnym
iru;iycm? C�y st� rzee:zy w Europie 

c:r..enJt�m komun1z:mu: J es�e.ze. go dab -:-
zadawala kogoke1tlwiek? Kitóry z naro:- rze n�e. po.znia�a, ale wl.e, ·ze sto1 ,..
dów europej ski.oh maze powiedzieé, ze 

on � JJ8J progow • Jugoslawia et Po -
wojn� wygral? Czy Franc1:J:Zi' Polacy' loma doe:et � . . . . . . . . 
W�grzy, Rumuni Czesi Slowacy Lit- W P3:'?C:es�e l1.�1dacJ 1 wszelk1ej ,J 

wini, Estonczy�y' J.:iotysze, Fin�w:ii..e opc;�ycJ 1. - JawneJ. �.zy tajinej - ko T 

Slowel?-CY, Kroa?,.i, Serbowie S9: zado: mUJnl�m. w J\l.g�s:l:a':71_1, po.d?.l!mie _jak 
wolem? Czy maJ � poc,z'llteie, ze kon - gdme �nd�i.e:J, n;i..e. przeb1e:ira w sro
:ferencj a pokojiowa w Paryzu stworzy- �k�ch , � n=:-e . o.ofa s:n.�, przed niczym, a

JUZ naJinm:J!.eJ przed t. zw. 11 o:piniél;' 

,,. 

.. 

• 

• . r ·'
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C":[, Grecy domagaj cl: si� poprawek gra- zewsz�d teryt.o-riaJlnie.
nicznych w stosun1cu do Bu3:garii î O narodach baltyck.ich 1 1

wyzwoloprawo to zosta:to im przyznane przez ny<;ü1 11 od n:iLepodleg3:oéci, 'juz si� 
konferenc,j � paryske,;, ale Mo:l:otow dz1.s pFawie . nie mówi, ale dochodzél; 
zapowiedzia3:, ze nie pozwali tkn9:é nas g:tosy niezadowolenia nawet z 
te3:ytorium buJ:garskiego.Warunki po- Holandii, sp?dziewaj9:cej si� wi�k·
�OJU wy�a�:l:y dla Wezgier tak surowo, sz�go zr?.zunuenia dla swej zagrozo
ze premier ca3:kowicie od Sowietów neJ g3:an�cy z Niem�ämi, i z Dan:p.i , 
u�ale�riione�o t� ,rz8edu mu.sial pub- k�óreJ w1.ekawe pE·etensj e do zagr� -
l1czn1e pow1edz1ec; . "Aliancü nie b1ru:i:eg'? Szlezwigu nie znajlduj13,; zro
mog� chyba chcieç_, by w. srodlru .:&t'u - zum.J..en1a u mocarstw. 
ropy) akis . naród. by:t, pod�any komp - Tak wygJ1..9:da koalicj)a na:rod6w eu
letniemu n1ewoln1ctwu 11 • Oswiadc:zenie rop�J�kich zj edno.ca.oiiych w niesz -
to· odpowiada dok::tàdnie uczuc:itom cz�sc11:1-, Ty�lrn o tal?Jll bowie_m z.j}ed-
w3:oskim-, którym dal wyraz prem:k.er noczenJiu mozna bEtdz1..e l'B!ówié tak dru-
Italii, m6wi8tC nazajlutrz po zam - go, az e·i, którzy wojn� t� jako od-
kni�ciu konierencj i pokoj owej 6 11 po-� :r;><?r narzuconej sa.bie ag.1:es.fi tot!l:zy
.koj owym rewizjionizmie 11 jako jedyne,j 11, przypomn9: sobie, kto t� ag:itesj� 
d�odze pozos�_aJ:9:ce� j ego naro�owi • s:powod owal, kto j ej dokona3: i prze
N1e warto �ez analJt:Z.owa� �ezuc Fin- ciwko czemu by!a ona wymierzana. 
nó�, ograb1?ny.ch ca3:kow1c1e z dwu- Agresar grabi cudze ziemie i na
dz1est0:letn1ego doroblru i €:>krojjanych rzuca obcej. ludnosci sw6j r-ezim·.no-

ko?-al:y- tego 1:Jiemcy i dlatego zos_ta-
é':7iat?w�11 . T�j ostatni�j JrnIDll)J]J�Zm 3:y pokonane 1. OS8,;dzoine, ale agresja 
�1.� n1e "o�aw1a. Us:pak�Ja . on t� na - · trwa nadal. 

· 
/'JJ/ 

1wnq opmi� zapewn1en1ann. o s
wy

eh 
szlachetnyc� i pokojowyeh za.Il1ia - ale w obawie'przea Ogr'Omnq odpowie
r�ch _, o swo,1eh pozytywi:i.yc.h . i huma - dzi�lT:(i);s�,ié): i tru�nosciamrh. sa:uzby 
:r:11 tarnych planach , o wielk:ich al tru- kapl:ansJnêJ - pcxmechail'. teg0 za.mda
is·tye:zn;y(i!:h reformach - i post�puj_e ru. Po uzysltaniu matury z.osta3: na 

�br,a.n,� ,drog8,; na1;>rz6�. A , ?·l?tn ·�a po.c_zt:rtl'ru. pj.eI'!l�zej; wojny . swiato�ej 
sw1.ato�a· ok�amuJe ·si� myslq�,ze na- po�piany �o. woJs}{á:-Wàl�Zy� na�w!l:'.a= 
r_ody t:,Jlarzm.1one przez komun1.zm prze- S�Jilll f1:_'ond:ie, poczem, wzi�ty d.o 
sadzaJ cl: w swye:h skargaeh. Jes ze ze n:n.ewoli, bez wahan:ia przystc:1:pil do 
za ma3:,o gorzkiej nauki, p3:ynqcej z Jugos3:ooiarisk:iego Korpî!!!Su Oc.hotm -
p:i;zyklad6':7. czêgo, :formawanega w tym czasie do 

Ostatni wy
czyn komund.zmu w Jugo- walki o, wyz.woleme r·ówmez naroxlu 

f?lawii byl naj ost::rzej szym ·wy.z-waniem, cho:rrwaekiego . 
rzuconym swiatu. Przed t.zw. , s�dem Po zaJmnczeniu· wo.jny wróc:il dlo 
ludowym w Zagrzebiu stanq:I: l>rymas kra;jju i wst9cpia: na uni.wersytet - w 
Kose:.io3:'.a Katolie:k:iJ.ego w Jugo:slawii. Ze.grzebiu, gd .z.ie studiowa:t agrono -
·fyzed Sqdem komun:iLstye.znym -postawio- mi�. W i:.--ym ç.zasiè w'pa<il mu w · r�ce

no pra3:ata Kosci<ala Rzymsko .... Kat©i'li- artykul j ed:negó z pism , w kt6rym 
ckiego , prz�rwo:dnic.z9c([::ego Rady Bis - au tor nawolywa:t m3:odziez chorwack8t 
kupów Jugoslawii, areybiskafa Zà - do wst�powania do stanu duchownego 
grzebia, Mons. dra Aloj zego Stepi ze wzgl�a.u na powazny brak ksi�zy • 
nee. Kap3:an ten j est z:irnany w calej ZLlecydowal si� wówczas osiat'ec:zn:ii?e

Jugo.slawii i niemal w c.aa:ej EllllF.·opie poswi�c.ié si� stanow:k duchownemu • 
ze wz.gl:E;)dU na sw3e odwazmt, zdecydo- Ja.ko. d'oj·rza:l'.y juz m�ze:zyzna, inte -
wanq i wzorow9: postaw� p:odc:zas waj- l:igentny, ideal.is·ta , wz'b@gacony do
·ny swiatowej i okupae:jii Jugaslawii swiadczeniami przezytej wojny - za
przez moe:arstwa Osi. Dz;is j est on czyna stndia teologic·zne w Rzymie , 
naj popularn:iiej sza,; postaci4 Jugos3:a- gdzie po.z·.ostaj e be'z przeFwy 7 lat. 
wii, bówiem mans. Stepinac j est du - Po zdobyciu dy:p:t,rnmów fUoz.a.i'ti i 
szq i syrubalem oporu wobee now.ej , t.eo;Il.o.-gii eostaj\e skier.owany. ©!o ku -
czerwonej okupacji. rii arcybiskta;.piej w Zagr�ebiu.W Jro'-

Mons.Stepinac poch.a"dzi ze sta - lrµ. 1937, maj8,;C lat" 39, · zostaje ar -
rej, ,szanowane .j chorwack'iej rodziny cybi.sicupem ZagJ!."Zebia. Byl to napew
c:hliupskiej ze wsi Krasziéspod Za - no j eden z :irnajim!odszych arcyb-isb -
grzebia. Nauk� poeza,;tk:OW8,; p�bieral pów Ko:s'cio3:a 1 a jjego .diecezja -:- je
w szole swej wsi rodz':im.1mej, gimna - dnq z najiwi�kszych na swiecie. 
zjjum uk:oriczy3: w Zagrzebju. Jeszcze W tokti zywej i bogaitej dzialal -
j ako uczeJ1 ginmazj alny zai:st:::i.rw=i.w..i.c:.cl nosci v.ast.ersltiej zastaj·e go m-uga 
sifè nad wyb@rem stanu duc.hownego ·uoji1B swiatowa . 
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P_O M_N_I K .. ----------

O, patrzcie jalti wielk:ï,jak go .ci�zl\m nios9c 
niewolnicy o pustych zol�dkach i boso. 
Od Krakowa przez Poznan i Plock - do· Jastarni 
stanie p<u:IJU:llik pptE;;zny dla radziecJciejj armii: 
Radziecki zcJ:lruierz w szturmie.Radziecki zolllllierz· w bie

radz iecki zol:ro..erz s am. Na c zolgu. I yv s zer_egt,l.. 
Radz:i:..ecki zru:nierz· konno, radziecki zOY.tmerz 

. pieszo ... 
I pomnik za porruruild.em.Na Krerrulu si� eiesz�. 
I b:ij� z dzial. wiwaty i k0;:l:y�zq dzwony -
niech b�dz,ie Lenin,Stalin i, Zuk:ow poehwal.ony l

Chwala i czesé zdobyw�om.I p<Olklask im szczo&ry -
radziec·ki zohrlerz wdarl si� w panll,'llku nad Odr�. 
Navrnt z-,iemi� po.d pom:trl.k, cho.é· gjra.by w nie.j swieze, 
zabral radz,iec·ki zrurrlerz - bio tak si� nalezy. 
I ·a:z.iewczyn� - m.m m.ogilîa obrcrnié si� .krzyk:i:..em · .... 
zgwalci:l: ràdz;iecki zolmerz p� w3::asnym pom:l!lliki.em_. 
Aeh,cQ bym tez dat za to,byn1 - kiedy si� �oliz� -
mógl ujrzeé taiciL p0nmft radziecki z;e spizu 

biskup z daleko idqcq 
rez erwq us t osunkç)'w:a:t 
si� do w�adzy powola
nych Ustaszi. Byl to 
stosunek Watykanu we 
wszystkich kwestiach, 
powstajqcych w ciqgu 
wojny. Mons.Stepinac

oslanial i bral w ob
ron� wszystkich �� -
bionych: Chorwatow , 
Serb6w i Zyd6w.Swiad
czq o tym niezlica·zone 
dokumenty. Zalozyl w 
calym kraju Wielkq 
organizacj� hum�ni -
tarnBe "Caritas 1 1 , na 
�zele kt6Fej stanql 
osobiscie. Orga.niza , 
e·j a ta byla dobro 
dziejstwem dla wszys
tkich eierpiqcych.Za
opatrywala ona i zy -
wila. m.-n •. przeszlo 400 
dzieci partyzant6w 
Gestapo mialo skazaé 
na smieré Pasterza za Po prawej strome D�,isny, p.o lewej · na Zbruc-zu,
. . 

t 
. na zl:llak,ze hyli kiedys ... 

Jego in erwencJe na 1 · d · 6 
rzec.z Zydów. 11Poglaw- ecz nJ1.� Y me wr Cq, 

nik!! Usta-szi .Pawelicz .,Zb,i-g,n·i_eW"'@,g:AR1{0WpKI, /t1 Pol.-ohi--a.U/� -� 
odrzucal wszystkie je-=.==================================================
go protesty, interwencj e i upomnie

:-
dowisko dla tycll, kt6rzy j eszc,ze 

nia. Okupanci niemieccy rozstrzela- nie wiedzq, nie rozumiejq dostate -
li mu w r.1944 brata, gdyz w jego cznie, co·oznaèza· pax sovietica : 
domu ojczystym w Kraszic:zu partyza- rzqdy nielicznyeh kormunist6w, spra -
nai znaj dowali. schronienie. . wowane nad wi�zieniamd. i moe;il:ami 

Mons .Stepinac zawsze bronil go - wolnosci i demokra�ji. /D.D./ 
rél:co hono:ru narodu,chorwac]?.ego , 
pomagal i wspieral wszystk'"ich poni
zonych, przesladowanyeb.. i cierpiq -
cy.ch, jak prawdziwy, pasterz Chry � 
stusowy - dzis komunisci stawiajq 
go przed sw6j 11 s�d" z z�ar.·em zli
kwidowan:iia jeg0, 11 Irnllaboranta 11 i 

WIADOMOSCI z KRAJU 

11 zdra;j cy narodu'' . 
Zapyt'\il:j emy: · o. co im ,•chodzi 

rzeczywistosci? 
Mons.Step:ii.nac, jako .kapa:an kato

licki, byï przec.iwnikiem faszyzrnu , 
jak obecnie jest przeciwnild,em ko 
mun:ii..zmu. W Jugoslawii Tita skieYo
wal on do w:iiernych dwa odwazne lis
ty pasterskie : w pierwszym bro:ni i

z�da wolnosci religii i kosciola, w 
drugim - domaga si� wolnosci reli �
gijnego wychowania mlodziezy. Po o
statnim tym wystqpieniu zostal wla
snie uwi�ziony i postawiony przed

POTWORNA WIADOMOSC o zai.11ierzonej w 
Polsce likwidacji calej inteligen -
cji zostala przywieziona p�zez 
jednego z.urz�dników rezimu lubel -
skie go, który odmówB: powrotu / naw wiasem mowiqc, ostatnio 28 urz�dni
k6w M.SZ zdec·ydqwalo zostaé za gra -
nieq: 4 z poselstwa w Waszyngt.onie , 
7 - w Paryzu, 5 - w Londynie, 1.2 
w Sztokholmdi..e/. . 

s�dem. 
Po Michajlowiczu - Stepinac. Ko-

munisci niszczq kolejno tyeh, któ -
rzy nie sq z n:funi. Jugoslawia - cóz 
za wspaniale, jalde poU.C?',aj8_ce wl -

Plan deportacji, usta�ony przeQ 
dwoma miesiqcami na rozkaz Snwie -
t6w, przewiduj1e wywiezienie z Pol -
ski w pierwszyrn r.zuc:iLe 800. 000 lu
dzi. Wyirnnanie ma nastqpi6 na trzy 
miesiBi:ce przed -powsz·echnq mobiliza-
cj 8c. 

Plan zostaa: opracowany pod kie -
r·ow:n.:i:ctwem Bermana i Fiszhaba. Ope
racj a z.osta:n.:ice przeprowaçlzona p;rzez

4 specj alne j:ednostk:ii milicjii. PPR i 
wojsk NKWD, kazda w sile 20.000 lu
dzi. 

"' 

• 

,• •. 
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N
/
a :piernszy ogie:ri id zie Wybrzeze /100. ooo�f?b 

R
i Slqs� /�o.ooo/. Dale.j: Bialystok,Lu-1n, adom � Kielce - 60.000,.Warszawa 100.0?0 9 �6qz - 35.000, Kraków, TaTnów, Rze

sz6w i Brzes? - 140. 000 ,. Pozna.ri - 55,000 , C��stochowa i sze�eg mn�ejsz�ch miejscowos _ei -,3?.000. Rodz::uiy maJq bye deportowane wcalosci, wolno ?,�dz�� zabraê duzo rzeczy.Priy ustalan�u list najwazniej szq rol odgrywa,j q �yteri�. zawodowe ' dalej màj qtko !we, wres�cie - poli ty?.zne. Lekarze maj q byé w za�adz�e deportowal,]Ji w 50 %, inzynierowie ,chemicy 1 ·elektrycy wszyscy za wyjqtkiem wy-1;ek�amowanyc1:1 przez wojsko lub parti�, ksiE;
za 1.,adwokac1 W$zyscy, kierownicy kooperatyw wytworczych w 7? %,, dzialacze zw. zawodowychVf 50 �' studenci w 10 %, nauczyciele szkóir 
srednic1:1 w 60 %, , powszechnych· w 25· % 9' 

.. Na k3:-lka tygodni przed deportacj 1l przewi
dz1an� Jest dobrowolna mobilizacja fae:howców na wyJazd w gléj;b Rosjii otr·zymajq ani kontrakty na dobrych warlitnkach • . 

. Nie wydaje si�, by w raz.:he wojny e.okol -wiek mog3::o.przeszkodzié R�sji .w 1«Ykonariiu tego st3:çts�liweg? planu, kt:ory pozbawi . 11,aród polski kierowniczego eJ.ementu s·po3::ecznégo. .. 
"HONOR I OJCZYZNA", tajne pismo, do:n.osi w 7 num�rze o powolaniu do zycia "Konntetu Poro
z��ewa�vczego �r�ani:zacyj Polski Podziem 
n�J , nie podaJ�c zadnych blizszych szczegó
low ce d-<;> ·Cha�aktel'"u ..1'.P0ro3um:ien:ia 11 . Z arty-
ku.3::1;t wynika, ,?;e· ta taJna orga:aizac.ja stawia 
�ob�e za �el o.panowanie calosci nielegalnego 
zycia politycznego w Kraju, kierowanie nim 
oraz b�dzie . déJ:zyla do "osiqgni�e:ia wp3::ywu. n� 
ksztaltowanie sprawy polskiej na terenie mi�-
dzynarodow;Yffi11 · 

.$.AD KOLEZENSKI Zwiqzku Dzienrtikarzy w Warsza
wie, który rozpatrywa3:: oskarzenie redakcji 
"Gazety Ludowej" przeciw nacz.redaktorowi 
"Glosu Ludu" Werflow:il., ukaral lrnmunj_styczne-· 
go publicyst� upornnieniem za nieuzasadnione 
za.rzuty pod adresem pisma PSL'u. · 

ZONY ZO�NIERZY polskich 9 pr�ebywajqcych w 
Anglii, mog� skladaé prosby o wizy w konsu -
lacie bFytyj·skim w Warszawie. Nie wiadomo , 
jak si� do tej sprawy ustosunkuja w3::adze lu
belskie i ©.zy pozwolq Polkom na wyjazd. 
WYRZUCENI Z PS1 komunisci µtworzyli az ·dwie

organi.zacj è � "Nowe Wyzwolenie" i 1 1J9dnosé Lu-
dow�". Ostatnio obie te gru;pki p9lqe,zyly si� 
szumnie w j e'dnej partii . "Ná+ezy zaznae:zyé , 
pis ze "Dziemnik Polski i Dz. Zo;l:nierza", ze 
obie rozlamowe grupki mogq si� razem zmies ... 
ci6 w jednym malyrn poltoju". 
RADA NACZELNA PSL wydala rezolucj� politycz
nq, która jest mala interesujéJ:Cq miesza�inq 
zasadniczej solidarnosci z rezimern i opozy -
cji przee,iw blokowi wyborczem.u. Charakter;y 
styc:zne, ze za przystéj;pieniem do bloku glo .. 
sowali Wycech i Kiernik. Mik.eu;lajczyk w swejj 
mowie bronil "linii Curzona" jako granicy. 

. .,. ... , . 
LIST �ASTERSKI Episkopatu Polskiego w sprawie wyborów zostal odczytany w 
koscio3::.ach 21 b.m. Wedrug Listu ludnos6 rzymslto-ka
tolieka nie powinna glo -
sowaé ani kandydowaé na 
�isty, kt6ryc.h program Jest sprzec.zny z moralno
sciq chrzescijanskq. Pry
mas }Ilond podkresli.a:: przy 
tym, ze katolicy polscy 
�ie powinni w og6le male
ze6 do organizacyj lub 
stronnictw, których zasa
dy Sq sprzeczne z zasada
mi chrzescija.riskimi i 
kt.óryc.h "dzia:J::aln0;sé zmie
rza do poderwania etyki · 
cm�zescijanskiej Il. 

TRWAJA ST.ARANIA o powola
nie do zyc.ia nowej partii

kato�ickiej, której osro
dkiem b�d� ·niektóre uka -
zuj9:e e si� w Polsce tygo
dniki katol.ick:ie. Rezim 
zgadza si� podobno·, nato
miast czynnilti lto·scielne 
zachowujiq w tej sprawie 
zroz111!1ll!ial8<; rez;erw�. 
ARK.ÁDY ''FîEDLER�,. -znany - i 
popularny pisarz, powró -
ci;t: do Polski. W najbl:iz
szym ezasie ma to ue.zynié 
Gustaw Morc:ii.nek, przeby -
wajqcy obectllie w Brukse -
li. 
BILANS TERRORU st0sowane
go wobeG PSL za 2 o�tat -
nie mi.esiqce: uwi�ziono 
13 cz:torrk6w Nacz .Kom.Wy -

·konawezego PSL, przeszlo
100 czlonk:ów zarzqdów o -
kr�gowyeh oraz 700 ezlon
ków partii. Razwiqzano 20 
0kr�g6w PSL. Zamordowano 
94 ludowców. "Gazeta Lu -
dow:a" ulegla w ciqg;t!l. roku 
istnienia 600 konfiskatOIIIl. 
A Mikolajczyk bro:!ri gra -
nicy wschodniej ••• 
·1u ODBU:OOWE WARSZAWY w 
ci�gu :n.ajblizszych 3 lat 
przeznac'zond 9 miliardów 
zJ:. , dzi�ki k.tórym odbu -
duje si� 547 budynk6w o 
25.000 izb mi.eszlralnycll . 
Na Marszalkowskiej ocala-
1:o c-a1kowicie 19 domów , 
nato.miast na ulL.icy tej u
rzqdzono J,uz 591 sklep6w, 
na parterze. 
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POSE1:i PP? Buchalik, .. �ekre- STANIS:tAW MIERZWA, j eden ze sirazanych glos -
tarz. powiat,ow;y par:ti:n. . w nego procesu szesnastlll!. dzial:aczy polskü:h w 
Rybm.ku, �ya: J ed� z dzi�:- Moskw:it.e, obee-rri.e czynny dziai'.'ac:z PSL, z.osital: 
a:aezy � ktor�y . �JJgor�c:eJ areszte:wany w Krakowie pod zarzu.t:em " zdrady 
prze�.1.w�tawial1 sJt� :przy - stanu".• Co uczyn:iil: M:ii.eF·zwa� Oto prz�m.awiaj·qc 
stélpieniu PPS do. bl(Q)� wy- w Krakowie w spr.awie. wybor·ow wspom:ru.al: o no
barczego z. kom.Ulllsta.mi. Po- tach, jiakie w tej sprawie wysto-sowal:y rzé!:dY 
sel: Buchalik 2wstal: za - zachodnie do rez:iimu ].ube].siüego. Jest t(i] me-
strzelon,y przez " niezna ,- w�t.pJLiwie karygodny post�pek wobec rz�du jie
n;ych sprawców11

• Jednoc.zes- dno6ci komunistycznej w Polsce. A:ltes�tcowano 
n1� zastrzelol?'o �zynnego rówrriez innego � "szesnastki", Kaz:ima.�rza Ba-
dzJ!.al:acza socJa�i�tycziruego ginskiego, równ:ii.ez cz1:.onka PSL. TrzecJL . � 
n� Sl3tsku por .M�el :. �ak procei::iu mosltiewsidego, Bien·i o:dbywa wc:1!%Z 
si� w Polsce real].zu;:ne Je- wi�z'ienie w Rosj i. Bl:�dne I,to3::o terroru NKW]) 
dnos6 narodow�. i Bezpieki zatacza wokól: naradu polskiego co-
SZKOM NAUX POLI.T·. p9wstala raz ciasniejsze kr�gi. 
przy Uniw.Jagiellonskim , ,--

· RZECZY WAZNE ••• RZECZY CIEKAWEKierownictwa objé!:l: prof .Lu-
dwik Bhrl:ii.ch, znany spee -

I á', TAJNA ARMIA K�I\IIUNISTY:CZNAj alista prawa nrlEzdzynaro - 1 " 

dowego. An·· elski 11 Continental News SeFvie.e 11 przy -
MJILION ZLOTYCH kosztuje nosi re�elacyj�e a �zczegó�owe ini?r�ac�� o 
mieszka.n:ie w Warsza.wie. Na tworzen�tt podziemneJ komun3::�tyczneJ a;rm1:11- na 
SUJ!l� t� ska:adajq si� la - za<?hodz:n..e Eu3:0PY,. �e FrancJ'l szefem tych 
pówki dla ru:z�du rroieszka t<:-Jn�ch od_dz1.a�ow J est p�k "Puaux,,. b. dca Le -
niowego i pol.:ii.e,jii o.raz k�- .gio�u Fr�ncuskich. Ochotni�ow, . l��ory, P? .od. -
szty remantu. Mo;wa oe;zywi- b;yciu pr�eszkolenia w sow�.eckieJ stre:he Nie
scie o mieszicaniach z , mie<?� ��ial:a, t�raz w Paryzu. IvI':' od do �yspo
wezelkimi wygmdam:i, ni.edo- zycJ � )00 wycw1cz9nych w 1:11oskw1.e agept?w, o
st�pnymi. dla.. z.�ka:y.<itll smi.e,- p�.,ruJ�ccy...ch );l;;ze.q,.e. \'lS.'AY'stlç�-.na

/
pq,olu<JrJ.m., . w 

rtel:rrików. rejanie Mont-dè-Marsan /L�ndes • Form.ow�e . 
. przez nich brygady, z udzialem Jugos�owian i 

��; W �!J:DZICY, Jeden ,z jednostek 11 Spartacusa 11 , �Be regu�ar:r:iie ins:12e
naJJ:p:iut�eJszyclJ. z.ahytkow kcj onowane przez o:ficerow rosyJ skich, kto -
w P1en:mach, zostal: eall:o- Y.tzy przyj ezdzaj é:l: do Franc:j i na statkach zbo
w:ii.cie. ograbien:iy prz.ez. 11 sza-r zawyc.h jako oficerowie marynarki handlowej. 
browl'.llk�w". Nie oe:a��.al:y � Lekka bron maszynowa i granaty przychodzq 
nawet. pi1kne ka�lowE: pie - dla brygad statkami do portów hölenderskieh, 
ce. Bibl:� .. oteka i zb1.0:ey Sq punktem rozdzialu j:est obecnie Paryz. Sprz�t 
kom.pletnie zdewast(l}wane • ci�zki, j est zrzucany na spadochronach przez 
ELBLAG JEST e-alkawic:ii.e o,.... startujqce z Jugos:l:awii samoloty sowiecltie , 
e:zyszc,zony z Niemców. Mi.a- lub, w mn:iejszych ilosciach, kie·row�ny jest 
sto l:i::.c.zy 10 ;000 IIllieszkan- .ëz Wie�nia. Grupy sz�m·m?we i sabota�o�e " s� 
ców ale mo,zna przyj qé je- ri]'.'ozdz1elane na ?ddz1a1ki :po 7� ludzi 1 kJLe -
szc;e ltilka tysi�cy., ;rowane "'! te1'.'en J ako, 11 �traz, lesn�". . 

·· . W scisleJ lqczrrosci z osradkiem fra,ncus -
RAS�WE. STADNINY _po�skie , kim pozostaj� centra zaci1q;gu. do bryg�d w Bel
wywl.e�ione do_Niem1ee, P�- gii /lasy Stoumont na po1.zach.od Liege/ i 
w:tac..aJé!: 0becn1e do kraJl'I:'- w Holandii, które otrzymuj'� wlasne zr-z'l!l.ty 
dro.g� morské!; pr-zez Brem� 1 \'VYPOsazenia. 113cc·zna si&:a brygad. wyno.si dzis 
GdynJL�, .J.80. 000 ludzi. 
oBOZ KONCENTRACYJNY dl;:1. ' Ni.ebezpieczenstwo � es·� p�wazne. Ale ra 
szabrowni.k6w i tp. przest�p- chu'by. Mo.skwy, na po.gr�zenl..e, 1',ur?PY w razie 
c6w zosta3: utworz.ony ][>:Od �o1;1fliktu w cha?s woJny domoweJ b�dq zawie -
Jaworznem. Winnych kieruj e dzione, Europa J est uprzedzona. 
si� tam prewencyjlild.e,jesz- KONIE PLYNA DO POLSKI 
cze przed rozpraw� s�dow�. 
OD RUlVtUNII rz�d. Bier'lll!ta 
dom�ga si� 47 miliGlThÓW d(il,
larów ja.lto zwrot z.a wywie-, 
ziony do tego kraju w 1939 
r.maj�tek panstwowy.Od W�
gier zaz�dano 51 m:h.l.dol. 

W .Ch:1.e:ago i okol':ü.cy istmej 8c t. zw. 1
1Kluby Ma

lo'polskie 11, których czl:onkowie pomagaj:q swyrn 
pozostawicmym w Polsce krewnym. Opróc.z pa 
czek, kluby te rozpocz�ly wysylk� koni. Ogó-· 
a:em zakupi.ono dotychczas do transpoFtu przez 
Gdym� 50 koni po 100 doL sz tu.ka.7Now-J Swiat/ 
---------' ---·------.... ----·---····--· .. -........ -........ �-4;_ ..... _ ......... �-----

• 

• 
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'WCIAZ NIEZADOWOLEN'.L --·Komu�isty�zn� -p�äs�·.'wi��ka atakuje ostro wojskowe .�ladz_e S0J)uszn1c·ze zarzuc:ajqc im, ze na miejsce 
�ew8.fil:1-owa�ych do �ngl�i woj;s� po�ski�go 2 Korpusu umieszczono oddzialy cz�tnik:ów � _t.zn�zolnierzy M1chaJ:l::o.w1.cza, zl!llanye:h z wro.giego ustos1ll!lkowania .do rez::iunu Tita. 
ROBOTNICY KATOLICOY W ANGLII. W s�er�gac� br�t;yjsJd_ch Zw.Zawodowyc.h 

. . . znaJrduJ1q Sl(;; nie tylko socjaJi..isci, lecz t�ze �wo�enn1cy. Jtni:iych stromllic� � Równiez i pod wzgl�dem rel.igij,nym zw1qz�1 n:e czyn1� zadnego rozróznienia, mogq do nièh nalezeé zar6wno katal�cy "J,ak protes��Si. W ni�lrl?rych okr�gach r.ohotnicy katoliccy, czl:onk:owie �rade Unl.Qn s, zalozyli w�asne cadr�bme organizacje, które ·sq ·w ramach zwiqzków centralnych. · 
Bra� �Yl? jednak �otychczas.og?lnej ins�ytucji, l�cz�cej wszyst.ki.ch r?botnikow 1. pra?own1k�w.katol1?k1c�! nalez�cych ·do Trade Unionów. Ini _ qatywa utwo�ze1:1,1a talie� organizacJ 1. zostal:a ostatni(Q) wysuni.�ta przez kardynala Gr1f�1-na. 21. li�topada ma si�. odbyé w Londynie z;razd przygo_towawc zy delegatow katolickich k6:l:: robotniczych. ·P:rzyszl:a organizacja ma pozost1:1-é w r<;1111ach Trade Unionów, których aktywnos6 zostan:ii.e w ten sposób znaezn1.e �ow1�kszona, zw:l::aszez� n� terenie_ sp�l:ecznym i kulturalno-wy -cllowawc zym. . . 

· :. 
. · · . . · ,. ·· . . . . 

.. ZJ�ZDY EMIGRACYJNE, W drugiej pol:owfijZftiläl miejsce w Bnnc-seli zjazd . . . . prz;edst�wici.eli wychodzstwa polsltiego w Europie Z,�?hodm"eJ �. Jak "Po�aJe tygodn� 11 P0loJ:1ia 11 • P;rzybyl:y delegacje z W .Brytan11, Franc� 1, Nl.emiec, Holand11, L1:.1.ksembtJrrga, Dan:n.i, Szwecjii i W�cnch. Op
r6cz prac �deologiczno-politycznych, zjazd wylonil cztery kazzri.sje facho
w� /�z�olnictwo, ksiqzl?-.i prasa, o�ganiza�je sp�:l::eczné/. Odbyly ·si� 
rown1ez,wybory uzup�lniaJ�ce.do RadY. Naczelnej Swiat�wego Z�iqzku Pola -
Jt:ów, ktory zwolal: ZJazd /11Sw1atpol 11;. Na rok przysz3'.y przewiduje si� 

· zjazd walny Swiat.polu. · 
.w �rugiej . polowie listopada mast� odbyé zjazd polslo.ego wychodzstwa 

WOJ ennègo, t. zw! 11:ribW'éj 'é'rlri·grabj·:t 11
, • kt-6:ry-, p0d0Jmie j-ak- �pG;.p-J?zedni) o-1.>ej -

mie delegatów z krajów Europy ·zachodni'ej. Glównym celem zjazdu jest �o -
wo3:'.anie 0-rganizacji centralnej, któraby reprezentowala caa:osé wych�dzst
w.a woj'ennego i bronila j ego interesów za:tówno na plaszczyznie mi�dzyna -
rodowej, jak i w paszczególnych krajach. 

Oba powyzsze zjazdy swiadczq o istniej�cej wsz�dzie tendencji skupie
nia rozpro.szonych d-otychczas ·dzial�lno.áci i akcyj spea:ec-znych. Centrali
zacj a wysilku, ujEzcie go we wspólme ramy organizacyjne, wylonienie spo -
lecznej reprezentacji wychodzstwa niejako 11 0d dolu" byloby bardzo poz9i: -
dane i uzupel:nil:oby w szcz�sliwy sposób prac� Rza.:du R.P.i Rady Stron 
nictw Politycznych. Pod warunkiem oczywiscie, ze zarówno organizatorom, 
jäk·ï uczestnikom zj,azdu b�dzie chqdz·ilo przede wszystkim o to. 
NA NISZCZENIE !ATWO O PIENIADZE. Amerykanski Tiep.Wajny .oglasza, ze je
den wielkt na:J_ot na Niemcy, w którym bralo udz:ii.al 1200 bombawców 'i 800 

·mysliwoów, kosztowal w sumie 415 mil:ii.onów <lolarów. Jezeli pQ;Tównaé to z 
pomoc9i: UNRRA dla Polski, która 1 przynoszqc tyle dobrego, nie wyniosl:a do
tqd nawet po;towy tej sumy, uprzytomnimy sobie·, jak po:twornie n.iszczy 
cielska i kosztowna byla ubieg3::a wo.jna. Wojna r Irtóra w dodatku nie zmie
nil:a bynajmniej na leps3e stosunków na sw:it.ecie. 

· SPRYC·IARZE. W stref:ie bFytyj s1bi.ej · uchodzcy polscy wykryli sk:l:ad, za -
. -wierajqcy 300_ bomb latajqcych typu V 1 .· Uchodzcy "rozsza

browali bom by, wykr�caj qc z nich· atozyska latlk(D.we i inne· czlîsci; przydat
ne do gospoda:rstwa dornowego - donosi 11Evemng Standar'd". Trzeba przyznaé, 
ze moznaby zrobi6 gorszy li.lizytek z g:toznych V 1 ! 

KRZYWDA POLSKA. Wladze brytyjskie zdecydowaly ostatecznie, ze ·b.jency 
polscy w Niemczech nie b�dq przyjllllOw.ani do Korpusu P:rzy-

sposobienia i Rozmieszczenia. Z naszego punktu widzenia nie widaç, dla 
· czego zç,lnierze polsoy z kampan:i!.i wrzesnio.wej ,. franc1r.1iskiej lub AIC majé!: 
byé inaczej traktowani przez sojus.znicza,; Angli�, niz ich lrnledzy, Ictórzy 
walczyli przypadltiem pod rozk:azami b]fyt.yJsiüm:i .. 
PAPIEZ PRZYJMUJE .AN.DER.SA. 23,10 Ojciec "s·w.przyjé!:l: :na audiencji gen.An -
dersa, któremu towarzyszya: Ambasador R.P.przy Watykanie Papée oraz ofi -
cerowie Sztabu Korpusu. Gen.Anders o�uszcza w najblizszym ezasie Wlochy. 
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DZIECI ·z POLSKI W NûRWEGII 

Do Oslo przyby3:o 20) dziec� � P?lski.
n� one umiesz·czone na par� miesi�cy w 

skich rodzinach. 
L0S UCIEKINIEROW Z _POLSKI 

Praktycznie nie pod -
Zosta- porzqdkowanie si� �eje .
norwe- stracji, nie pos1a�a�1� 

nowego paszpo.rtu, a w1�c 
tym samyrn niemozno,s é . 0-

tr zymania z kon��atu J a-

Poniewaz nap3:ywajEiCY z Polski zbiegowie nie 

znaJ dujfi zadnej 'opieki a nawet s� cz�stq wy
dawani z Niemiec wladzom lubelsk1m, Rada Pol
skich Stronnictw Poli tyc�nyc1:1 �ysto�_ovy�J:a a
pel do rzqdów o udzielenie n1eszcz�sl1wym 
prawa azylu. 

kiegoko�wiek zasw�adcze -
nj..a, poc:iqga ezasem . za 
sob� pewne klofoty (n�e
moznosé zawarc1.a malzen -
stwa/, nie aznacza jednak 
byniajiumiej ut:rmtiy obywa -
t�lstwa polskiego .. 

Na tym stanowisku. �to
jq równ1e� wlad�e kraJów, 
w którye:h ·przebywajq Po -
lacy. Stary paszpor.t �est 
na ogól hor11orowany JJak:O 
bezsprzeczny dow9d J?rzy-· 

POLACY A ROBOTNICY ANGIELSCY' 

p0 burzliwej dyskusji Kongres Angielski�h 
zw. zawodowych przyj�l. r;z�dowy pl.�. z.atrud 

_
nienia Polak6w wi�kszosciEJ; 3, 3 InJ..1.uina prze 

ciw 2, 4 miliona glo.s6w·. 
naleznosci panstwoweJ za-

0interes·owanego. Sprawa , 
K u L 4 W ___ P_Ii_O_T 

Jtompliku.Je si� w �iar� . , 
/AW/ Pra)<:tyki-Ï-;b;lskieg? kÓnsula�u i P?Se- jak wygasajq term1ny waz-: 

lstwa w Szwajcarii mogq si� wydawac dziwne nosci paszportów. Ale 1 
t lko dla kogos, kto nie poznal clotqd "m�nt�- w tych wypadkaeh v!ladze

l�osci tych malo intelig.entnyc�, ale. a.z1a:l:a- nie nae,iskaj q zbytn:LO , 
v odnym lepszeJ sprawy lu wiedzqc o tym, ze sprawa j qcych z zapa:i.em g . . . . 

dok1il!lllentów tozsamcisci �l� 
dzi

Jedna z tych dziwnych, obcych nam, a jed- u�hodzeów b�dzie - _JUZ 
esnie zalosnie naiwnych praktyk ma miej - j est cz�sciowo ·- rozwJl.q -

���
z

w ;wi��ku ze sl�wetn� r6j�stracjq.obywa,:� -zana �gen�raJiJJrue·przez or
teli polskich, ro�pisanq na w1osn� tego_ro _ .gana mi�dzyna:rl;?�o�e . �o -

ku, Rej estracja nie sz:l:a •. Przedluzono ,kilka 
_ 

tyezy to oczywisc.::i.e r.�w -

kro.tnie j ej termin . Nic n1e pomogJ::o. Chwyco niez i Polakow w SzwaJ ca-

no Si"" wobec tego kawalu, rii. . 'G 
• d kto zmuszony o - Dlatego niezdarne_ USJl.-Od pewnego czasu kaz Y, .' . · 

d kolicznosciami,. jak" np.zawarc1e ·zwiqzku ma1:� 1:owania konsulatu n:n.e a-

zenskiego, zwraca si� da kons�atu. o :potxze dzq wyników � jjakiego. gor

bne papiery, otrzymujje w odpow1ed�1 li�t : liwcy / zwan1 _pr�ez �· Zb;y

oczywiscie barclzo ch�troe., ale r:ue WJ!.emy , szewskiego l].ZUJ:kami/ si� r\ 

Obywat �l jest rzeczywiscie obywatele� , vs�p:o:d:z�i�e�w�a=l=i�·�=============
c.;�s:iuny wypelnié ten o.to za;J:�czony kwestie - -
Rariusz rej estrac·yjny' a po:tem pogadamy. Sza�

taZ? Ach, iuj! co za brzy��� �3:owo:. Chod�i 

o rostu o ·to, mi�d.zy n� m?wi�c' zeny s
�

� 
p 

� aé przed 11 centralq 11 J aki si� �o ma wp'lyw

�r ;�lakÓW w Szwajcarii, jak c��tnie garn�

si o,ni do rej estrac·j i' która J•es� povyszech

ni� uwazana za akt podporzqdkowania si� re -

NIE CHOD�-�Q_Wê! 
-�--------------

P:iraga , 24.10. - _Jak �o -
wiadujemy si� od specJ al
nego wys:1:a�ta w Pr�dze ' 
inc.ydent, ktorego o;f JLarq 
pad3: w amerykanskiej zo -
nie okupacyj·]Jlej pose3: po
lski w Be:rnie Jerzy Put -
ram.ent a kt.óry to incy -
dent byl przedmiotem pro
testu :rzél;diu polskiego w 
Waszyngtonie '· mial prze -
bieg nást�puj3,;cy • 

zimowi. 
rl v� ta onera-

z punktu widzenia prawnego �a�� . � 

cja jest oczywiscie pozba�iona wsze�k1ego 
N t w dzisiejszeJ Polsce n1e ma 

;:�;�;e �=iawy kt6ra nakladala�y _obowiqzek'

rejestracj\i obywateli, przebywaJqC
t

:J01: za g:i::a

. q Nowy dowód obyw
atelstwa wys avn.any . 

j��t·- ch�tnie •.. tylko prosz�, re{esir
�

c�J
:

ka _ na podstawie dawnego pa�ZP?X u. u l.Il 

ch dawnych papierów. Chodzi wi�e �ylko ,o
n:y 

1 , , któ.ra nie wnosi nowych elementow
forma nosc, · . •· e idenfakt cznych, b,o n�,wet Iwest1on�r1usz . w 

-. Y . 
est wypelnian-y przez z.amt.eres owane 

c
�: n;h�dzi tylko .•. o o�la bez k�rony, o t�

�ieszèz�sn� ku.ropatw�, .kt.órq,ktos zaczq1 o_ 

skubywaé z pierza, a n1e skonc,z�L 

Min.Putram.ent i towa -
rzysze znaj·dowali siE� w 

przej ezdzi .e w ameryk�:ns . -
kiej strefie okq,pacyJ)n.eJ:, 
w poblizu granicy czes.ko
slowackiej, gdy ,jiego au-: 
to� zaopatrzone literann 
11 bD 11, zostalo zat.rzyrnar:-� 
p:r·zez Jeep'a zandarmer1i 

.,. 

• 

• 

• 

• 
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am;ryk�skiej."MP o.21 11� Nie wysiadaja,;c z W?ZU, zandarmi wysadz�l1 9-letniego niemieckiego cbl,9,.;pg�zW <zµ,.m.ery�an�kfI:1 mundurze, któ -re�u ka��!i �1n1�trow1, ze J ego samoch6d kt�rego: s�ybkosé nie przekraczala zreszt� w teJ chwili 60 lan/ godz ·- stosuj e niedozwolone tempo. Ministe-:r oswiadczy1:, ze nie wie nic: o tym, jakoby istnia:l::y na tym terenie przepisy o maksymalnej szybkosci. . 

, Gdy m�:l::;r posredn�k, , kt6remu kazano zaz3e -dac· od �1n1s�ra pap�erow, przyn�ósl: zandar -mom· pap1ery dyplomatye:zne i zaswiadc:zenie amerykari.s�iego. attachê wojskowego w Bernie , �en.Leg� a, ?l odesl:ali go z oswiade:zeniem ,  ze pasaze:rrnw.1e samochodu · Sf.J: aresztowani. �as.t.�pn�e wóz ministra zosta:l:: eskortowany p�zez Jeep a do odlegl:ego o.kilka kilometrów 
laskl:t, gdzie Amerykanie ,· z got.owymi do strza-3:u pistoletami maszynowymi, 'kazali podniesé ��ce do g6ry trzem wspólto.warzyszom Îninistra i pr�epr?wadz:ii.l� ich rewj.�j � osobistf!; w po -
szuk:i.warnu broni. Gdy zwrocono zandarmorn ponownie uwag� na pismo polecaj9;ce gen.Legg'a, j eden z nich oswiadczy.J:: ostro, ze nawet list 
pre�ydenta Trumana nic by tu nie pom6g3:. 

Zo.na ministra, · przekonana, ze chodzi o 
napad bandytów, przebranych w amerykariskie 
mundury, próbowal:a interwenïowaé, osadzono 
j9; j�dnak na .mi�jsc.1:l w w-:rsoce g�·ubiariski spo-
s·6b' ,:r- -prz:r··t:u21yc�'\:l "'S2-&-y-.flZ;y'(.(!;Z;:r.l:eJ,. · ·\, · , Nie przeprowadzaj9;c dalszy�h badan, zan -
darmi zmusili dyplomatów do udania si� za 
nimi do miejscowosci Zwiesen. Tam oficer i 
podoficerowie amerykariscy biedzili si� znów 
cal:q godz::iln� nad dokumentami, nie wiedz3eç,co 
maj9; pocz�é. Nawet dowódca placówki, porucz
nik, nie wj_edzial nic o przywilE:J aell dyplo -
matycznyc)'.1. i równiez nie zwrócil uwagi na pi
smo gen.Legg. Da.piero przyby:ty w mi�d·zyc-za -· 
sie kapitan zwróc:hl: podr6znym, bez przepro -

�!6
n

�ta.a�����i��. 
p.o ezym mO!gli si.� om u -

.Podkresla si�, ze in�ydent powyzszy nie
mial absolutnie charaktêru pp;J_itycznego. Wi
dz9i:c szwajcarskie znaki rozpoznawcze wozu,A-

merykanie Sqdzili nawet ze m�j 9; do. czynienia. . z� �zwaJ�arami� �ajscie bylo Jedynie wyn:i!.k:iem wielkie-go braku dyscypliny z.e. 
strony 8-ej sekcj j_ zanda
rm�rii amerykari.skiej . w ZwJLes-en-. \1 Basler Nachrichten 11 , 25.10 46. 

"TRIBUNE Dl� GENEVE 11 
za

miesz0za 28.10 telefon� -
gram swego korespondenta 
w Sztokholmie : 1 1 Biuletyn 
informacyjny, b�d3ecy or -
ganem uchodzców polskicll. 
w Szweeiii /11Wiadomosci 
Polskie 11 

-: przyp.nasz/: , 
którzy nie · 1:1znaj9; rz.�du 
warszawskiego, publik:uje 
artykul z autenty�znego 
zr.6dla o proj ektowanej 
przez komunistów polskiell 
na rozkaz Moskwy deporta
cji w glqb ZSRR calej 
niemal inteligencji pol
skiej 11, 

�o streszczeniu arty -
Jrui};u �ore�l,)or.3Ae:q1 dodaj e : 
'�alezy w zwi�zku � tym 
zanotowaé, ze niemal �o 
dnia przybywajq na .stat -
kach w�glowych do Szwecji 
uciekinierzy z Polski 1'. 

KS .DZIEK.Alf Swi�e:icki, by
ly szef duszpasters·twa 2. 
Dywizji Strz .Pieszyeh,in
ternowanej w Szwaj!car:iLi , 
zmar1:' w Polsce na udar 
serca. Zmara:y uda:t si� do 
Kraju ra�em z b, dc� Dywi
zji P.rugar-Ketlingie.m. 

SZUKAI'IIT NASZYCH BLISKIOH 
=-====================== 

/Taryfa og;J:oszen w tym dziale W;fn;O
si 30 rp. za kazdy zacz�ty wiersz/ 

jG);cy swego czasu w Szwajcarii - po
szukiwany przez oj'ca we ]'rancj i. 
Zglószenia do Redakcji. 

85/ MIECZYS�AW ROZNOWSKI, ur.16.2
1924 r . w Poznaniu, wywieziony po

10.11945 z Gn:ii.ezna do obozu karne
go w Zabikowie ,... poszu!üwany p�zez
Zygmunta Paczkowskiego, �bnetstr. 4
Winterthur-Töss /Schweiz/, 
86/ JO�EF. STEJ�'IASZYK z pow.Leszno, 
który swego czasu przebywal na lo
dzi podwodnej 11 Wilk11 

- poszµiwany 
p:Ezez brata Fe.liksa Stel�szyk,W-in-
terthur, Strittackerstr.15 /Schweiz/ 
87/ Kpr.JOZEF BUCHANIEP, przebywa -

A W I Z 0 
PP.Prenumeratorzy przy wpl:acaniu na
leznosci na adres Ad.mindLstracji pro
szeni f�I:\; o podawanié na odwrocie

przekazu celu wp:l:a:ty� np. za ogito -
szenic, na prenumerat�, na dzieci
polskj.e 

1 
na ksi.9:zki, na :im1dusz 

prasowy, na paczk:i, itp. Pozwoli to
na uni.lb:1.i�cié niepora�umien i zapo
biegnie falszywemu wci�garl!iu wplat. 

ADMINISTRACJA 11POD PRAD 11

---··,,_;.. _____________..;... __
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K.Sz./Genewa/ - Istatnie jest tak, 

jak Pan przypuszcza. Arty�l -� 

ODBIORCY PISMA WE W:bOSZECH: uwaga "Dzienniku. Polskim 11 w Loindynie nJLe 

na zmian� adresu naszego przedsta .. - po.chodzi ad nas. In©:ydent . w Les 

wiciela na Wlochy. Brzmi on o-0�cnie Enfers omówilismy z naszeJ str?ny 

: M.Miz-Miszyn, Roma, Corso TrJtes - w nr. 4.7 11 Pod Pr9cd 11 , � j;u� ,n�e rrnoze-

te 25, scala B, int.8 . . my ponosié odpowiedzialnoscJ1 �a to , 

ze kto.s wyzyskal zaw�rty w nl.ill ma

terial do niezbyt obiektywnego na

swietlenia .faldo.w·. NASZA SKRZYNKA_�ISTOWA 

Ä�w�-=:
-

odp;wiemy 1istowni�., . 

J.S,/Zurych/ - Sprawa wyJ asn�ona,

wszystko w porz�dku. 

Bol. T ./Verrières/- Prosimy ·przec�y

taé artykulik 11KulE% w plot'�, .w.. tyill 

numerze . Radzimy nie zwracac si� do

konsulatu w zadnej z po�uszo.ny�h 

Komït.et Polski /L'Argentière ? Hautes

Alpes/·- Odp�suj,emy. 

Kaz. z ./Paryz/ ·- Sprawa ekspedycj,i 

Panà pisma zala.twiona. �zepraszamy 

za nieà.okladnoéci t.echnn.czne • 

ZNAJD4- PRAC�: ro'botni�y 1)rzemys3:u 

elektrycznego, pracownicy do ?d�ew

n:ii.c:-ëwa oraz stalarze budowlani, 

13lizszych imorma<e:yj udziela � 
'Ä98

T.Sa;rnecki,Winterthur, Postiach .1 

w liscie spraw, a czeka� raczeJ na

otrzymanie w niedale1q.eJ .Prt;wdop<? 

dobnie przyszloéci dokumentow toz -

samosci od instytucj i m:L�dzyna1:odo-

wej. Oczywiéci�, ze lto:nsu.1.at nie ma

prawa zatrzymac starego paszportu .' 

który stanowi Pana �rywatnq �las -

nos6, Jezeli �o robi, :popeln1a
�

na -

1
. h Pan zapobiec HUMOR W KRAJU .•. 

duzycie. Jeze ie ce + 
, 

by z Pana pasz.portu nie korzys va;J:r Starszy pan siedzi w fotelu .. i duma: 

osoby niepowolane /pisze. ��n, · . ze 
a.avmiej by:l:o dobrze, . t�ra� Jest 1

6
e

takie wypadk� zdarzaly sier1 , /:1?��� p;i..Efj ,. sJ_fä�Y�ûQ,���l�P}-eJ.�. z.e.,.�y _ � w 
da.é· ogitoo{rerue- de ga.zc.e����a;.e�r 'byJ'à êi.oprzEr, 

---------------
ski�j, ze pas�port Pana nie Jest � 
Jego posiadaniu, a zostal z�t.rzyma 

W Warszawi; iormuj·e si� olbr�ynli o

ny przez kons�la� '. To zapobiegloby 
gonek: przed SJ;Jóld.ziel��!:l: spozywczE%,

wszelkim naduzyciom. A nuz b�dq cos wydawE:-c . , 

Adam o ./Cos,sonay/ - �stqtr_iie, <Panów Sensacj � budzj� robo<?iarz, �<?FY st�

zastrzezenia i w3i:tpl1wo�c1 sq zu- je w oganlo1 z wi.elltim noicmkiem. po 

nelnie zrozwniaJ:e. Pro��y poc�e -· :pach8t, . 
? 

kaé az zasi�gnlemy blizszych J.n Panie, a poep to naczynie. 

foT�acji 9 tym b�urze i podamy Pa - - Wiadomo, g ..•. d�dz�. 

il I ö KRAJU 
nom vryn c. . .. :..:• =-----

K C /Pfäffilron/ - Odpowiedzi w Pa-
W Anglii J. est, szpJL_ïtal d:l.a, ch9r;ych

• · 
d · 1 · nie my lecz 

T-i;.. rym znaJ 
na sprawie u z�e J!JTI:! . , ' 

, li-- umyslowo ze;lnierzy; w .t\..1i,� • -

instytucja ? do któreJ J q prze1:aza 
to dujie si� paruset pacj entow, Szp� -

smy. Nie rozumiemy' dlaczeg� t� .. wa 
t o - tal, mial byé ewa_IruoV!_any. do Polsk:i ' 

tak -d.3:ugo. Druga sprawa ,rue Je� Y · ednal( rrns·ja, repatr1ac,yJna Fozi:ny 

najmniej "sm:ii.eszna". Mysl .. I'anst!a i1i-3:a' si�: mówiliby po.�em, ze tylko

jest bardzo p��kna� poTozumJLemÎt�r� waria�i wracajq do KraJu. 

z organizacjq szwaJ ([!'arskq, c .o. a 

zwróci si� bezposrednio do Pana. � �� 

b · et mapa /Sam/ str.l Europa W 
7
P.o -

TRESC NUMERU: W ma�szu potr�e na 
B��

;::) 
radzie /D .Îl ./ str. 2 Pomnil� Z. 

koju /t/ str.2 Tito s�a�eJe_,w. 
z fr..,. jiu str.4 Rzeczy wazn'?; �zeczy 

czarkowsld/ - str,4 Vh� -�m;
o

1�;
1 

str 8 Ni.e c,h@dz po wsi str.8i 

ciekawe str.6 Kulfl: w p:ro ·• 

REDAKCJI I .AJ)MINISTRACJI: C e n a 
. 

n u m e r u : 
. . . . -

����urg 2 case 10 Suisse. 1\ SZWAJCARIA - 30 rp. Prenume
2
ra

7�a 
f
m:n.e!t! 

HY . \ ezna O • 90 fr , j kwartalna • 
. 

r. • 

PRZEDSTAWICIEL NA . Wli�C 
.t 25 ' 7.AGRANICA - p:i:z.y eksped.ycj i w:prost z 

M.Miz-Miszyn, Corso Tries e 
1 .A.rlrnin 1 ku1)on l?ocztowy za egzemplarz .

scala B, int.8. Roma. , . .:.___�-� .. ���==��========�

C 

1 

WALICA O POLJk:� 112.�A 

t�ttl t1•t1t 

.,, 

C ,, 

.,;. 

ODEZWA RZADU R.P. DO KRAJU 
Rzqd Rzeczypospolitej uwaza za 
�onieczne ostrzec Kraj przed gro
Z�8ym nm wowyw. niebezpieczenstwem.
. Tak zwany Rzqd Tymczasowy w 

. . , . Warszawie zapowiedzia3: niedawno 

� 
rozpisaJ?-18 w kon�u �ego roku lub na pocza.:tku przysz3:ego, wybar6w qo Sej

'-:: mu. Z�aJ� on sobie J1�dnak. spraw� z tego, ze cale niemal spol$ezenstwo
po�sk�e Jest_mu wragie � nie c1:-ce narzuconej obca.: r�ka.: wladzy i dqzy me
ug1.��1e do n1.epodleg3:eJ, e:a3:eJ, wolnej i demokraty<e:zneji Polski. W ty:tl).
�t�ie rz�czy wy_bory - jesli nie zostanq sfalszowane - musza.: wykazaé
swiatu. znikomosé wp3:yw6w Rza.:du Tymc:zasowego i dowiesé ca3:kowi tego ban 
kructwa panujiqc.ego sy,stemu. 

' 

Ni� znae.z;y to jednak, by t.zw.Rza.:d Tymczaso,wy zamierza.l uznaé wol� 
Narodl:- 1 ustqp:L.é w wyniku kl�ski wyborc.z@j. Zdaj[jo sobie spraw� z braku 
op�r<;:�a w spo;teczenstwie, widzqc plonnosé wysilirnw pozyskania dla siebie 
opin_�i p�ols�iej J:.. nie �jqs._, _ _p9.z� ucisp.em p_ol.i.t,ycznym, innych sp.osobów 
o�dz1a�an1a, �- zw •1!-zqd ��czasowy ora� kalá kó.rrrtm:ts-tyë:Z'ne�, na 1ët.'óryc·h 
si� op1era, zam1erzaJq wyJsé z trlJJl.dnoác1 pTzez rozp�tanie jeszcze wi�k -
szego terroru i gwaltu. 

N�dchodza.:ee wiadomoá«d wskazujiq na to., ze kola komUJ;]listyczn.e przy -
gotowa.J� w Polsce zak:rojon� na szerok� �kal� prowokacj�, zmierzajqCq do 
wywolan1a przed wyborami od:rru.ch6w powstanczyeh. Oczywistym jest,ze takie 
odruehy bylyby przy pomocy organ6w bezpieczenstwa , b:ojówek partyjinyc:h o
raz interweneji zbrojnej Sowiet6w utopione we lcrwi, przynosz�c nowe kl�
ski, wzmozony ucisk .i bezposrednie wladztwo wsehodniego sqsiada . Powag� 

� polozenia wzmaga dalsze istnienie oddzial6w lesnych. Rzqd wie, ze s� tam 
elementy ideowe i pelne poéwi�cel!ria. Obok nich jednak Sq tam takze ele -
menty destrukcyjné, a nawet kierowane przez·oocych i miej'scowych prowo -
katorów. Zachodzi koniec,znosé dokonania: najwi�kszych wysilk6w celem roz-
3:adowania las6w i zapobiegania dalszemu nap;tywowi ào nich mlo:dzäezy po.1-
skiej. . · 

Rz�d Rzeczypospolitej 'przestrzega stanowc-zo S'POlec,zenstwo przed da
waniem posluchu wszelkim nawol.ywal').iom do akeji zbroj'nej i wszelkim p�d -
szeptom do wojny domowej. Nar6d Polski winien zac.howaé nieugi�ta pos"ta -
w�, broni6 swoich praw narodowych, swoieh wartosci kulturalnych, sw0jegç> 
dorobku gospodar.czego. Walk� t� winien wszak;ze l)rowàdzié, unikajqc akcj:i, 
zbrojnej 9 kt6ra w obecnych warm..nkach nic nie m.oze mu przyniesé pr6cz 
kl�ski. · 

Sprawa polska nie jest ostatecznie pr�esqdzona i zamkn±.�ta. Czerpie 
ona si�y z niepodleg3:ego ducha Narodu i wi�ze si� organic.znie z e.a�oáci� 
sytuacji poli�cznej swiata powojennego. Sytuacja ta zawiera w sobie za
rodki nieuchrmmyeh zmian i dojirz.ewaj qcyc;h przeo.hr:azen, które o,bejmq r6-
wniez. spraw� polskq. 

Rz�d R.P.wraz z calym naszym spol:eczenstwem na obczyznie czuwa nad 

spraw�, wyzwoleni.a Polski i �zyrri wszys�ko eo 1èzy w �ego _moc� by je� sku

teczm.e ·sluzyé. Od spol:eezenstwa w K:aJlU �ZE%d oczek:i.rr.J e, ze me. da . si� 1:'

wiesé obcym po:dszeptom, ze zac.howa si;ty Inezb(2dne do prz8trw-an1a i nie

po,zwoli pogrqzyé Kraju w odm.�c:ii..e nowych kl�sk. 

Londyn, dnia 22. pazdzierndJra 1946 r. RZ4J) RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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S PRAWA 

Jest rzeczcJ: widoczn�, ze A:mery -
kanie, uchwyciwszy ihicjat�� w 
sprawie niemiecI;i�j � ni·e �J Et �a. -
miaru wypuszczac JeJ z r�ki! M111�-:
ster Byrnes w m.owie sztutgarckieJ 
zainicjowal t.zw.Konstruktywn� po -
lityk� w stosu.nku do piemiec i ob�
cnie w New-Yorku nagli do dokonania

prac zmierzajétcych do,zawarc�a tra
ktatu pokoj,owego z panstwem 1 naro
dem, kt6ry spowodowa:I: .kata�trof� 
swiata a E'urop� wprowadzi:I: w ?ha�s, 
nape:l:niaj�oy gorycz� t �w�tp1en1em 
najlepszych jej syn6w. 

N IÈM IEC

zyskaé prawa suweren1;e, zanim_ �e 
wszystk,ie narody, ktore agresJ)a :rn..e-
miaeka i j'ej skatlti pogrqzy:ty w 
niewol�, odzyskajq.swobodEz, Niem�y 
chc� si� wyprowadzié_z cha?su zanim 
zlikw�duje si� go u.iCTh of1ar. Ale 
na tym nie ko.niec! 

M6wi siEz glosno o. rew1zJ1 po�.
skich granic zachodnich. �erykanie 
uznal:i. zabór . po3:01.1vy Po1ski na rzecz 
Sowietów, ale nie mog3e 'l!lZnaé o�e . 
brania Niemc.om kilk.u prowinc,yJ 
wschodnich. Obawiajq si�, ze N:iLem
cy by3::yby nie-zdolne do s�odzie�ne
go zycia, nie troszc�� SlEz z�s .o 
zdolnosé do samodzieln�go zycia 
Pol ski. Korzystaj �c, zè , . nastroJe 
niemieckie wyraznie_odWJ?o<?ia:y si� 
od Rosji, pragn� oni kué zelazo p6-
ki gor�ce. 

NA S ZE ZADAN .IA

Celem kazdego traktati� pokaJ?W�
go jes� zalegalïzow�ie 1 ustab1l1-
zowanie odniesionego zwyci�stwa . Do 
legalizacji potrzebny jes� pod�i� 
niemiecl::i. Podpis taki moze zlozyc 
tylko przedstawiciel rzcJ:dU nie�iec
kiego. Stosunki pan�ji�ce obe�ru.e w 
Niemczech, a mianow1c1e podziaa: .na 

strefy okupacyjne, przycze� rosyJ -
ska obejmuje 30 % obszaru 1 33,3 % Sprawa Polski posiada_dwa :punkty 
ludnosci,niemieckiej w aktualnycll ci�zkosci, dwa centra dzial�n1a 
gr9nicach, czyni k©mpromis na temat Jedniym jiest sama Pol.ska, gdzie. 1:1-a. -
uk©tnstytuowania tego rz�du b�rd�o r6d, w warunkaeh nad wyraz uc2�zl1-
trudnym. Wyniki wybor6w wskazuJ �' ze vcr�hL �a.lczyé m1!� n!��:ylk9_ u •• Cl 
wyfffffiY��ód � n-i-e�e-k:i, , :t;z'ftd: -êfil ëo -pows z edni, a!ë J. o zac.n0wan:re 
posiadalby zdecygowan� wi�kszosc an swego poczucia n�rodowe��� Bardzo 
tykomunistyczn�, to znac�y zosta:l:by s:l:usznie i trafnie okres�il syt�ac
oglos.zony za anty�em.okr�"Gye:zny przez j � w odczyc:ie wygloszon;ym w New 
Sowiety. Nieuznanie takiego rz�du Yorku general Bortnowska? b?hate� 
przez MoskwEz, w tycll warW?kac1:3- �i�- tej wojny, kiedy p9w�edzJLal, ze" ei 
cej niz prawdopodohne, run.emozliwi- e:o dzis sq w Polsce u,,O albo karie -
3::o.by podpisanie traktatu czyli rea- rowicze albo - bohaterzy. 
lizacjEz postulatu pierwszego: lega- P-.czebywanie w Polsce dzi�iaj wy-
lizacjEz zwyci�stwa. maga wielkie�o b€);!l�terstwa i zapar-

Jeszcze tr-adniejszym jest _pro1:J -:- c.ia si� siebJ.e. IFa�dy obywatel na -
lem stabilizacji kl�ski niem1ec�1eJ. razony jest na ci�zkq-walk� o dusz� 
w ostatnïch czasach mièlismy Ill(?Z . • swoj é't· Walka ta? 1:-i�róm:a ·, , .. ;wobec 
nosé asystowania c:iekawej �y�ku.sJi gwaltu i brutalnosci .na�ez�zc:o"'.f,o�
na ten temat. Zábieraly w n1.eJ �los bywa siEz ze stalym narazen:iem zreia 
takie autorytety jak profesorowie .. : -i pod g:rozbq brutalnych r�presyJ. a
Foerster, Röpke, Weber, Franç.o-is gent6w moskiewskich., d3::aWJ:é'tSYcil 7:y
Ponçet i inni. Obok glosów o�trz� - c'ie Polski. Karierowicze zas wyb1e
zen1a, czytalismy - z g3::Ezbokim_n1�- raj� drog� latwq oddania si� j lll:le-
pokoj em - wezwania do zap�ema glos.ei. . . . 
z:l:a którego Niemcy dokona:li 1 do -:· Nar6d po1slti nie wyrzek� . si� 
po�.zenia im w dziele odbu�o'v:ry, gdyz swych praw · ani nadziei i t:rrwa przy 
- i to j est wlasnie przerazaJ)qC.� . - niezl.amnym pr.z·ekonaniu, z� ?st�te -
bez odbudowy Niemiec. nie ma poka:J!U cznd.e, zwyci�.z� .. M��i � ·duzeJ mier�e 

. w Euraipie. . , . . liczyq na swoJ'e si:ty � prow�dzié 
Cala Europa lezy w gruzacil.W1�k- tam. sw'Î walk� wedle si:!:. Polon1� a

szosé paristw europej skich pozba1i:110.- merykanska nie ·moze niestety oîia -:
na zostaa:a wo�osci_i p�:l:na Jest jrom tym· w -�czem P?móc, poza pomoccJ: 
fermentów groznych 1 nieusuwa�nY?? materialn; 1 humarutarn�. 
bez przywrócenia im pra".' d? zyc�a. - Drugi. punkt ciEzzkosci w ,walce o 
samo.dziélnego, a tu mówi SJ.Ez p�waz- 'byt narndoVv'y i mepodleg:l'..oBé, . o o�
n:iLe a tu d1:1:zy si� konsekwe�truLe do zyskan:h.e tego 

1 co Pols ka. w teJ wccrJ
odb�dowy Niemiec. Niemcy maJ Se od - i ai� stracila_, znaj�uje si� w .Amery-

,.., 

• 

• 

3 -
My, dla lrt6rych · j akiekÖlwiek zb- r.ewizJ.onizmu, grozqc Polsce odebralizenie niemiecko-rosyjskie nasuwa niem jej tego, bez czego nie ma wspomnienie najgorszych okreqÓW hi- bezpieczenstwa nie tylko jej, ale i storycznych, powitalibysmy obecne calego rejonu dunajskiego, który od nastroje niemieckie z zadawoleniem, Niemiec os:l:ania wlasnie Polska. 

gdyby nie pew11osé, ze wybory samo-- Warunkiem stabilizacj,i pokoju , 
rzqdowe w Niemczec.h, na kt6ryèh si� budowanego na podstawie klEzski nie
wszystkie te kalkulacj e opieraj3e,.wy miecki�j, j est stabilizacja panstw 
padlyby calkiem inaczej, . j ezeliby zdolnych do przec.iwdzia3[:ania odbu -

Niemcom pozwolono glosowaé i na li- Qowie imperializmu niemieckiego, to 
stEz narodowo-socjalisty:cznEt. J,este- jest w pierwszej linii Frane.ji i Po
smy przekonani, ze 90 % g;tosujqcycll lski. Jednym z warmmk6w stab:itliza -
oddaloby na niq; w3:asnie swe g:l:osy .• _ , cj i Polski j est przyznani.e j ej gra
Niemcy Sq antysowi�ckie., �e Niemcy �ïc , zachodnt?h, _zapewi:liaj �CY?h _j ej 
po·zöstaly nacj onalistyczne. · Tym �os�odarc.z� 1. strateg�c�né:J: niezé;l�
wlasnie Niemcom obiéc.uje si� od�u - znos? od.N1emiec. �aldmi wlasnie 
dow�, zj,ednoczeni.e i suwerennoác · , g�an1cam1 81% Odra . J. Nissa Zachod �ï
tym Nierucom daje si� podstawy do l·nia. /'JJ/ 

w s p R A. W J'. :f<J P O L $ K I · ·s·praw� bezpieezenstwa i zwyci�stwa St. 
Zjednoczonyeh i utrwalenia pokoju ce. Kongres Polonii stal mi�dzynarodowego. Praca ta wymaga nie SiEz nie tylko organizac- tylko wytrwalosci, umiej�tnosci i be�ustan -jq obejmuj3ecq cale spo:l:e - nej czynnosci, ale prowad7:ona byé_moze �ezczenstwo polsko-amerykan - wielkiego ha3:asu, subtelnie, na wielu_odeinskie i prówadzqcq energi � kach, wieloma sposobami, systematycz11JL.e i cznq, wytrwalét akcj� i planowo. walk� o prawd� i . p�awa Nie moze wi�c Polonia_ liczyé na ci�gle Polski, ale stal SlEz ro�, - wyst�py i zewn�trzne odg�osy, ale pow1m:ia 

noczesnie symbolem dla in- wiedzieé ze cicha a ·zmudna praca zdobywani� nycll zrzeszeri polskich na przyjaei61·,na 0dpew:i.ednioh odGi�ach . zyeia swiecie. Stale nadchodzq politycznego, rozsqdne rozg�ywan1e po�iada.listy i memoranda z Polud- nych atutów i wykorzy��ywanie �ytuacyJ pol1-
niowe,j Ameryki i Kanady , tycznych nie zawsze mo,ze znalezc odg:l:os. s�e-
o:raz z Afryki i Azj'i, lq - roki. 
czqce si� duchowo z Kong - Jest wiele róznych odcinJców, na _ldi:6ryc..h 
resem P.olonii, jako uznanq mozna dzialaé wykazujqc, ze_po�zu:cen1e Pol -
organizacj q reprezentuj qC.8i; ski i odda..viie Jie,j na lasl��. 1. m.elaskEz mos·. , -
mysl polskq i wolEz polskq kiewsk9c sprawilo, iz wlasc�wie . przegra�is-
za krajem. . , my wojn�, zas jedynym zwyci�zc� Je�t Ros� a. 

Tv. wi�c jest dry.gi punkt Ale do wyl;:onania tej p�a<1!:y, ob�iczO!El:eJ 2;a

ci�zkosci, tu drug1e pole dlugq met�, potrzeb� pien1�dzy •. N1e ogn1a 

dziaiania. . . . , slomianego, ale ogmi.a trv:ra:tego � g?r9cc�g'? 
Istnie,j e oczywi�ci� ro-:- nie j a'3'.nruznic.twa, al� of1arnosc1 wielkieJ , 

znica mi�dzy zadan1a.i�1 1 lozenia hojnych datkow na ten cel. 
moz).iwosciami naszY,m�, , a Kongres Poloni� oprac?w�l plan pracy na 

metodami i mozliwosc1am1 rok b:i.ezqC·Y, z budzetem m1�1ona do�ar6w �Pra_<?: 
Polaków w kraju. Nasze za- ta musi bye wykonan�, budzet,�en w s�ie mi 
dánia znajduj,� siEz na li.ona dolarów musi si� znalezc V! kasie Kon -
plaszczyznie iru:iej, w �fe - gresu. Wniosek st·qd :pr?s�y: 1:_1usJUny �'? wszys: 
rze oddzie.lywa.ina po�i ty - cy poprzeé czynem �z�iaJ ! m:.e czeka.J �c d:l:u _ 
cznego, dla zacl1<;iwai::i,1.a ak- go nie zwlekaj3c<ï1 1 lill.e liczqc na e�ekty re 
tualnosc.i ze.gadn1.en1a :pol- . kl�owe. Serce, polskie me potrz�bu� e chwy -
ski ego i niedopu.szczei::i,ia tów reklamov,vych. Ono wie, bo czuJ!e 1 rozu -
do uznania losu Polsk1 za mie 
takt dokonany, za spraw� /Pr; Red - Zami�scilismy po.wyzszy artykul 
'7.amkniAt!.l, . · !

P
ttPITTSBURCZANIN' 1 w St. Zj ednoczanych dla 

� � "'l: t pism . · · 
bitny i realny Powinnosciq naszq Jes wykazania, w Jaki powazny, am , 

k . 
nie tylko vvskazywaé st�le, j ednoczesnie s�osób Polonia. Ame:r:x�ans a poJ
ale pogl�biaé w zroz�e - muj e swe zadania w walce o PolsklY 
niu rzqdu i spo;teczenstwa 

TY a.meryka.."lskiego w�z�y :l:9: - NIE ZWLEKAJCIE Z OPM.ÇANIEM PRENUMERA 
czqce sprawEz Polski ze --------�-- � -
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JEZELI POLACY IST�IEJA JAKO N�.ÓD, ZAWDiIECZAJA TO TYL..XO I WYµCZ -
NIE SWEJ NIES:tYCHANEJ ZYWOTNOSCI I NIEBYWALEJ SILE OPORU W NAJCIEZSZYCH 
OKRESACH. KONIUNKTURY POLITYCZNE PRZEWAZNIE, A MOéARSTWA SASIEDNIE Z RE
GU1:iY BY1:iY PRZECIWKO NAM. ZADEN CHYBA NAROD NIE BY:t P'ODDAWANY TAK POTWOR
NYM PRESJOM, MAJACYM NA CELU JEGO ZDRUZGOTANIE, JAK NAROD POLSKI.I WUS
NIE DLATEGO MIEDZY BA:riTYKIEM A ICARPATAMI WYROS:t TYP CZ:tOWIEKA, KTORY , 
CZERPIAC SRY I PRZYK":DAD Z POPRZEDNIQH POKOLEN, OPANCERZA:t SIE W MOCY 
JESZCZE SZYBCIEJ I POTEZNIEJ, NIZ DZIAUtY WROGIE SI!JY ROZBIJA�ACE. 

11 LISTOPAD 1918 ROKU, DZIEN, W KTORYM POLSKA ODZYSKAU WOLNOSO PO 
WIEKOWEJ Z GORA NIEWOLI, ZOSTA:t S1:iUSZNIE OBRANY ZA SWIETO NARODOWE, ZA 
SWIETO TEJ WUSNIE SI:tY POLSKIEGO OPORU, WOEEC KTOREJ ROZPADA SIE W 
PROCH I W PY1:i KAZDA ZAWIERUCHA. DOCZEKA!iA SIE POLSK:A TEGO DNIA, BO NIGDY 
NIE ZWATPRA, BO ZAWSZE WIERZYM, BO WCIAZ CZEKAM NA ODWRO.CENIE S.lE KA-
RTY LOSU. 

NADEJSiIE I NASZ LISTOPAD, NASZEGO POKOLENIA. W KRAJU NIE WAT.PIA 

... 

WEN WIERZA WEN, CZEKAJA GO. NIE CZEKAJA Z ZA;tOZONYMI REKOMA. OZEPIAJA 
SIE

9
PAZURAMI -POLSKIE,J ZIEMI, PRZYWIERAJA DO NIEJ TAK SZCZELNIE, ZE US -

PIONA 'NA SEN ZIMOWY ZlEMIA I MIESZKAJACY NA NIEJ NAROD � TO JEDNO. HURA-
GAN PRZEWALfo_ SIE BEZSILNIE, TUZ NAD POWIERZCHNIA, ALE ZA WYSOKO ! 

� ' , POLSKA WYTRWA W BURZY. TO DLA NIEJ NIE PIERWSZYZNA. I DOC.ZEXA NOWE-
GO SWIETA NIEPODLEG!JOSCI. 
=====-,-==========================================-==-=====�=--==-========

Z S T 4: P D U C H U  M O C Y  
Zst�p. duchu mocy, I okruci e nstwo Wzmóz n a sz e sily 

r c a l� litani� trud6w, N a d rozum? nad. uczuc� e , D a j nam scisniEzte szc·z�ki, 
Wp��t �:

e
e

cy
s·L�:\T���

lti 
!.:�

c
::..,... .- !'rr• �· �����j: ,�tr?�!��k

é: -·-- �, .,nu,vv HC,.IJ':' ..,:E"
.,. · � • · . •1:t.e wypuscirny z r� i Nad br atnie m?g�lY,. , Sztand a ru ludów. N a d rozp a cz si e rot i wdow, 

Nad wygryzion e g a z e m rany, Wzmóz n a s do konca, 
Nad ni e pokój naglych n a lotów., T� wojn� wygraé ml!lJsimy 
Nad l�k,gdy ktos do smi e r9ï ni e gotów.Tej j e si e nd., tej zimy, 
I J e szcz e pr a gni e ust uk:oehanyeh. 'Albo za wi e l e lat; 
- P atrz: V/zmóz nas n a smi e ré i zyci e , 
Nadludzki e j podd a ni próbi e , Musirny bié si�, 
Tyl e kroé zaprawieni w ci e rpieniu, IVlusimy bj_é s±.�, 
Sta wimy czolo id�c e j zgubi e , Do ost atniego dnia 
Walczymy o siebi e i swi at. I do ost a tni e j nocy, 
Wzmóz n a sz e si.J:y N a d rozum, n a d uczuci e , 
N a d wsz e lkie m�cz e nstwo, Nád wsz e lkie mogily. 

1
Pon a d znuz e nie , i Zst8tP, duchu mocy, 
1 �wzmóz n a sz e si�y. 

Warszawa, dni a 5 wrz e áni a 1939 K a zimri. e rz WIERZYNSKI 
/"Czuj Duch"/ 

JOCièXX:x:x:lCXXXXJCXXXXJCXXXXJOCXXXJCXXXXJCXXXXJCXXXXXX.XXXXXXXXXXXXX:XXX:X:XX:X:X:X 
/Zami e szczamy wspomnieni e o zmarl� w Szw a � c�rii s .. p.Koi:sul� Szu -

b e rèi e , pióra b.Arµb a sador a Polski w B e rli:r;n e Józ e f a L1pskiego / · 
s .P.. ZBIGNIEW SZUBERT z �;t�bokim zaJ,. e m do�iedzi a l�m si� .. o �goni e . Zbi-

gni e w a Szub e rta , ktory zakonczyl zycie 24 wrze-
ánia b.r.w Montana w Sz.w a j.earii. Choroba .. j e go 'b:'wal a juz od d.';:tu.z sze�o 

<1:z. a su; a przyj a ci e le - któr:ycl: zmarly mial b a rdzo l:iczn e gra,'.t]Q - sl e dzi
li j e j przebi e g z niepokojem 1 szcz e r8t trosk8t· 

Szub e rt, u.rodzony w r. i 905, n a l e z a a:. _do m:todego pokglent� przedwo. ,
j e nnych urz�dników polski e j slu�by z a g3:ru:iic�nej. _Po �onczeniu stud�ow
t\,Iliwersyteckich prz,ygotowyw1;:t �1� J?Owazni e 1 sUIIU e ru:u e do .,swego. odpowi e 
dzialn e go zawodu. Przechodzil itol e Jno -praktyk� w konsulacJL� w Lill e , w 
amb a sadzi e w Paryzu i w cent� a li ministe rstw a spraw zagra?lilcznych. 

., 

• 

• 
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Po zdaniu egzaminu dyplomatyczno-konsul a rnego by3: przydzielony cz a sowo do d e partamentu lrnnsul a rnego, a n a stEzpnie do po.lityczn e go. 
N a j e si e ni 1936 zost a a: mi a n�w a ny attaché ambas a dy w Berli:rri e . 

, Gdy poczqa: s� a wi�é pierwsz e kr oki n a t e j ci�zki e j pl acówce - starsiJ�go
b

kol e �zy, posi a daJ�cy d:l::ugoletn:i e doswi a dc.zeni e , przypatryw a li musi� acc.znie. ,B a rd�o pr�dko j e dnak z a cz�li ce nié jego sumiennq i powaznqpr
1

ac�, oraz rowny � :pogodny char a kt e r tego wqt3::ego i n a d wiek m3::'odo wy -� qd a Jqce go koleg1. 
Szub e rt nile mi a a: w sobie· nic z typu owych ma:odych ludzi, kt6rzy wz e w:i:i�trznych form a ch zyci a dyplomatyczn e go szuk a j8t z a spokojeni a swyehe goistyeznych upodob a n. 
Lubilismy go wszyscy. 

"
lViimo ei�zkich osobistyc·h przezyé z powodu nieu.lecz;alnej choroby zony, �zubert wytrwal: na plac6wce b e rlinski e j przez caa:y najtrudniejszy okr e s. 
Wybuc.ha: a wojna. 

. 
2 wr� e sni a 1939.?ai a ·ambas�d a wrj�?h a a: a z �erlina pod niemieck� e sk?r:t� w ��e:J?'tlllku D a ru1. Na gr a nicy ruemiecko-dunski e j prz e dstawicieln1em:eck1ego urz�du.spraw z a gran�cznY,ch doniós� nam, ze z pol ece :ni a rzqdu Rz e sz;r zmuszony J e st z atrzym a c dwoch c,zlonkow amh a s a dy j a ko z a kl a dników w �wi�zku z z a trzymaniem przez wl a dze polski e dwóch urz�<llllik:6w ambas�dy. nl. e �i e c�ej . przy j e � wyj e zdzi e z Polski n a Id.tw�. Prz e dstawici e l n1 e m1 e c�1 wym1en1J: kpt .Biaa: e go, zast�pc� a tt aché wojskowego jako j1edn e go zak;:t a dn1k1:1-, pozos� a wi�jqc wolny wyb6r drugi e go czlo:mik a ambas a dy. Szub e rtb e z.wah�i a �ga:osia: si�.n a dru�ie�� �a� a dnika. z duz8t ulgq i r a dosciq powi t a l::c.smy ich obu w kilka dm. poz:rneJ w Kope11 ... 11adze. 

. W d a ls:ï e j -drodz.e do· Polski; �.któr a wiaàJ:a przez Szw��j �, .��lllh e r;t. zo
st a a: przydziel.any do pos e lstw a w Stockholm.i e ; n a poczqtku r .1940 mi8.11Jlo -
wano go konsul e m w Nic e i. 

Gdy po up a dku Fr a nc;j i znalazl e m si�. wr. a z, z kilk:u k0.legami z wojska 
w Marsylii, Szubert, mimo ogólnej e waku acji urz�dów, trw a ;:t nad a l n a po
ste runku w Nice i, ot acz a j8tC troskliwq opiek� liczne rzesz e Pöl a ków. 

Pote m juz nasz e drogi si� rozesza:y. Dochodzi3::y I!llll e t'IJlko w Londy -
n:n..e wi.esci o bolesnym e:i0si e , który go do.tknq3.:: prz e z, smierê zony, o j e go 
d�lsz e j , wy� a j1:l e j pr a cy w Nicèi - a nast�pr:nie o .ar e sztowaniu go i os a dz e 
niu w wi�zi e niu. 

Rzqd pols.ki w uzn a niu j e go pero e j _poswi�ce ni a j. ad.w a gi prac:y n a da3:: 
mu zloty krzyz z a slugi. Juz wówcz a s nurtow a a: a go choroba plucn a , kt6r a 
t a k wczesni e przec.i�l a ·to ofiarn e zy<e;ie. 

S. P. Zbigni e w Szub e rt pozost a wB: w s e rcach kol e gów, przyj' aci63:: i 
licznych rzesz uchodzców ni e tylko szczery z a l, l e cz i gl�boki.. sz a c1!lll e k. 
C zesé j ego pam:ii.E�ci. J óz e f LIPSKI. 
x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx:xx:xx:xx:iaoaaaooooa::ia:ia:x 
W _wybor a ch samorz8tdowych w Anglii zazn a czy RZEC.ZY WAZNE RZECZY CIEKAWE 
si� d a lszy p0vvazny wzrost wplywów rzqdow e j 
Labour Party. Kons e rw atysci utr a cili kil -
k a dzi e siqt man(l a i;ów. N a jwi�lrnz� kl�sk� po-
ni e sli komunisci, kt6rzy z posi a danycn do-
tac:hczas 7 IJ1and a t6w str a cili 6. 

-=============-==---====-== 

Wybory do. am e :J?yk a nslciego Kongr e 
su przyniosly zwy©:i�stwo opozycyjrnej Par �· 
tii. R e publikanskiej. P a rtia D e mokr a tyczn a , 
któr e j przyw6dc:� bya: Roos e velt, traci w 

te n spcxsób wl a dz� po 14 l a t a cll rz9tdz e nia . 
Nieliczni komunisci am e ryka.nscy popi e r a li 
demokr atów, c:o nie m a lo przye.zynilo BiEz d,o 

kl�ski tycll 0st a tnich. Wynik 
wyborów ni e wpa:ynié pr a wdo -
podobni. e w Wiftkszym stopniu 
na dotychcz a sowq polityk� 
zagr a niczn� St. Zj· e dnoczonych, 
a �zko:JLwiek repu:bl:iikanom przy
pisuje si� bardzi e j st a now -

czq liniEz post�pawani a w z a 
g a dni e niach mi�dzynarod� -
wych. Sz e Ï prop a g a ndi r e pub
likanów oswti.adezy;:t: 1 Nasze 
zwyci�stwo jest kl�sk<l zwo -
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lenników Moskwy." . Specjalny komitet redakcyjny przy-
Gen .Anders wraz gotowuJe d� dr� ksié!;Zk� p. t. "l Dyw.Panc.er

�e. sztabem 2 Korpusu opu - na w walçe _. Dzielo to, o charakterze doltu _ 
sc1� def�itywnie Wlochy, ment�rno-l1terackim, ukaze si� za kilka ty
ud�Jé!:C si� do Anglii.Przed godni w nakladzie 4.000 egz. 
od� azdem zlozyl on nast� -
PUJé!;Ce oswiadczenie za· po-

Dzi.eruaik angielski 11Eastern Daily 
srednictwem pisma "Orzel 

Pre�s 11 tak konczy swe rozwazania o sytuacj i 

Bia:l::y": " ••. p::ragn� jeszcze 
polityc�nej: "Opinia publ±.czna kierowala si�

raz P<;>dl�reslié, jak naj _ w ok:resi� Jalty przekonaniem, ze Rzé!;d Polski
b�dzieJ kategorycznie, ze 

w Londynie sklada si� ze znakomtyeh . le€-z 
n1e prowadzilem i nie pro- r.omantycznych l�dzi, a P, MiTu:o;taj czyk byl 

wa�z� zadnej. akcjî dywer _ e.1:,walon:y- za swóJ realizm, po:rriewaz poddal

syJno-sabotazowej w Pols - �1� naciskowi brytyjskiego gabinetu. Teraz 

c�. Naród polski wykrwawil Jasnym dla ca:l::ego swiata st.aje si� fakt, ze 

si� tak bardzo, ze szkoda 
tale zwani rom�tycy byli realistami". 

nam kazdej kropli krwi /Swiatpol/ 

polskiej 11 • • W zwiqzku z oskarzeniami zolnierzy 
"Od chwili powstania 

polsk�c.h . o faszyzm, j alüe padly na kongresie
okupacj i sowieckiej nie do- trytyJ ski oh Zw. Zawodowych-, humorystyezne pi

starczylismy równiez do 
smo 5 • pulkv. pancernego w Szkocj i 11 Cromwell i

Kraju zadnej broni. Nikt z 
Maslniczka" pisze w artykule p.t ." Odkrywamy

uczciwie mysl3ecyóh Polaków 
kar�y'_': ' 1 .'Dot�chc�as zdawa:l::o si� nam, ze nikt

nie pragnie zadnych aktów na sw1ec.1e nie wie o naszym hi tlerowsko-fa -

rozpaczy w postaci powsta-
szystow�kim. nastawieniu. Poniewaz jednak na 

nia. Byloby to najwi�kszq 
kongr�sie zdradzono nasze najtajrriejsze prze

tragedié!; àla naszego naro-
konania, uwazamy, ze ]]ie . ma co pi� dalej u -

du, 9dyby dal si� sprowo _ kr:y-w�é� Nie pogo�z�y �i� nigdy ze �mu�nq 

kowac do tak�ego czy�u • dzisi�JSZq �zec�yw1stosc1q, .a c�l, d<;> J�kie: 

Wsz�stkie pswiadczenia wa� go dqzymyJ Je�t. odb�dowa W1elk1ch Niemiec i 

rszawy ÎMos;kwy 1 ' �1:4cze;ce·�. fagwa_:q.nt��e, z.yzyc:i.,�s.;tw_q. �-8.�gifZ:QlRill-?,, .. Çê,,r-·,

akcj� terrorystycznq z mo- :y�-sw}�cie. Tak nam dopomóz Hess. Heil 
. 

b t 
. 

2 K 
Hitler. 

J8<: oso �' czy ez z or- Rak ··· "C 11·" t .· · 
pusem, Sq jaskrawym osz _ . . e .a .?Ja. romwe_ � pos �puJe .nie�stro-

czerstwem". 
.znie. A nuz pism<;> wp�:dnie w r�ce niektorych 

PCK w Londynie· 
zestal zmuszony do zmiany 
nazwy, Prowadzi on nadal 
dotychczasowq dzialalnosé, 
choé w nteco zw�zonym za -
kl.�esie, j ako 

11 Stowa rzysze
nie Pomocy Polakom". 

�owarzyszy ze ZwifJ:zkow? Jedno , co zrozu.mie -
Jq, to b�dzie "Heil Hitler". I to wystarczy 
tym ch3;opaczkom, az nadto! Lepiej bylo sie -
dzieé jeszcze cicho i nie odkrywaé kart.Heil

Hitler! 
Biuro Sprzedazy 11 ZYCIA TYGODNIA 11 na Szwajca
ri� .zawiadamia abonentów, ze opózmenia w 
wysy_lce Sq spowadowane pocztéî z w:1::·oeh. 

DYPLOMATYCZNY SER Znany . poeta 
----==-========== p.Jerzy 'Putra-
ment, ceniony zarówno za swój ta
lent li teracki jak i sta:t.osé prze -
konan politycznych, bawi3::: niedawno 
w Warszawi.e, gdzie, jako "posel �P. 
w Bernie udzieli:I: WYV!iadu pismu 11 Zy
e.ie Warszawy11 /8.X 46/. 

P.Putrament, w odróznieniu od 

swego personelu /wcale nie/dypl.oma
tyc:znego, j est c.z:l::ow:jl..ekiem inteli -
gentnym. Swiadczy o tym jego wywiad , 
przyklad dobrej roboty propagando -
wej, która moze latwo zmylié niezna 

jqcego sytuacj i c.zytelnika i wyro -· 
bié w nim przekonanie, ze jest wla
snie tak, jak nmi.nister11 powiada.Bo

to ani pokrzykiwania, ani pobrz�ki
wania sowieckq szabelkq, ani wymy· - ;

slów, ani komunaa::ów pepeerowskich , 
od których biorq cz:l::owieka md:l::osei. 
Wywiad jest spokojny, och, rzeezo -
wy, ku�t�ralny -i.�wiadezy o duzej , 
dodatnieJ ewoluCJi. duehowej, ja� 
odbyl autor od czasów swej przyna -
leznos�i d? �egionu MlodY,ch. 

. Poniewaz .Jednak jestesmy oplaca
:r:11 p:rr�ez k�pitalistów amerykanskieh 
1 angielskich pcto wlasnie,poszuka
my.dzi� w cálym. I znàjdziemy tych 
d�1ur .. nie �1alo w dyplomatycznym wy
w1adz1.e, :niczym w serze szwaj cars -
kîm, �dzi� wyst�rczy odgarnél;é scy -
zor:y-kiem Jednol1t3e, gladkq powierz-
cl:1111�.. 

P<;>wi_er?-ahniél; putra.me3+towego ser .a
na uzytek czyteh.:ników 

1.1 Zycia War -
szawy 1

1 Sq uwagi o zainteresowaniu
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G!JOS s·ZWAJCARSKI O PKPR.
�orespondent londynski 

CO O NAS PISZ4
Ga�ette de Lausanne"do sci:

-
;fi-icSwnief°-ponad 

nos1. tele::fi'on:em 2 .11 c.o 1000 n1esll;lbnycll dzie _ 
nast�puje: c.i. 
. "Jes't rzeezé!: jasnq , . Warf!zawa zapewnia, ze
z� �e strony brytyjs - nie uc1eknie si� do ma
kieJ pope:tniono pot�zn3e sowego pozbawien:iLa aby
gaff� tworzé!:c. "Korpus w�te�stwa zolnd.erzy, za
Prz.ysposobiè:n:ia1 1 pad po.- pisuJ qcyeh si� do "Kor
rzél;dkowany Min. Wojiny i pusu 11 , po.d wanmk:iem, ze 

... P?Zostawïaj 1}C- na stano- zostame dopusze:zona do
wiskach dowodezycll o�i- w�pó��zialu w tej spra
c.er6� polskieh. Gdyby wie 1 ze zostan:ie zm;i_e
�ngl:-a podporzél;dko.wa:l::a niony para- mil.itarny 
z?a:n1.erzy polskich n:p. cllarakter 11 PICPR11 • Nie
Min. Prac.y, UEillmfto- widaé powodu, dlaezego

by si� zarzutów ambasa- W .Brytania n:ii..e mial.aby 
dy polskiej, która u- tego zrobié 11 • 

trzymuje , ze Anglicy • p��buj� uzyé polsJrich Korespondent nie

si1 n. a. Zach.odzie J·ako 
Jest calkiem dabrze po-

11 1 t :ii.n:fa1rmowany. Rzqd bry -
armJL:i. po JL · ycznej '' • 0- tyjski wyJ· asnial kilka

skarzenie to, aczkol -
wiek pozbawi<Ime wszel -

krotnie ' ze poddanie

kich podstaw,jest zro -
PKPR wladzam cywilnym 

- 1 d 
nastr�cza, przyna jmrtill.ej zumJLa e w zisiejszym chwilowo, niepokonane 

napr�zeniu pol:itycznym. trudn.osci finansowe i 
Opozycja przeciwko praktyezne. A wiara 

rozmieszczeniu Polaków kO'respondenta w obiet _ 
w W'�Bry·tanii- ä est natu ... -nice re2ii:nru.-n-i-e .. j est 
ry nie tylkó gospodar - doprawdy na niczym o
czej, ale rówJrniez,w du- parta. Ludzie Zacllodu ,  
z:yrn st<?pniu, . p�ycl:,o�o ·- sqdZqC jeszc-ze cz�sto 
�iczneJ: 

NaJs1l�eJSZ� po sobie przedstawie:ke
Jest ona w.SzkocJ1�_gdz1e li "wscllodnieh demokra
podcza� woJny st<;-c;ra:no- cyj" pope:l::niajq za kaz
wa:l:o w�elu. Po�ako"".'. Po-. a.ym razem zasad:mic:zy 
W?dz�n1..e ! J akJUil �1.eszy- b3::qd w ocenie sytuac.j i. 

• 11
. �

i� ei. e:u<lzoz1emcy u I dlat .ego ieh wnioski
k?biet, mia�o za sku:tek Sé!; b:l:�dne ,b�dé!;C raczej 
nie tylko wiele zazdro- poboznymi zyczeniami. 

INrELIGENCJO POLSKA 
MOZESZ SPAC SPOKOJNIE 

11 Tribune de Genève 11 kt6-
ra za.m:i.esoila wiado�osé 
o po�ornym planie ma -
S?WeJ deportacji inte -
11.gencj,i polskiej· na wy
padek wojny, atrzymala 
11 sprostowanie"od pow -
szeclurnie znanej "Gospo
dy. po.� K1il!rq11 ' mieSZCZq
c eJ �1� w dyplomatycz
nej dziel.rricy Berna. 
. Niebywa:te to spros -

�owanie brzmi nast�pu -
Jqeo, wed:tug 11 Tribm1e de
Genève" z 31.X 46� 

11 Od zakonczenia clzia-
3:an wojennych - stwier-· 
dza poselstwo polskie -
pewne osrodki emigra 
SY� ne niepo�ojél; o�ini� 
sw1atawq w1adomosciami 
o rzekamyeh deportae
jach Polaków na Sybe -
ri�. Wiadomosci te,któ
re maj3e na celu dyskre
dyt.owanie rzqdu polsltie
go, s3e c-alkowicie :li:a:1:
szywe. N ie b y  ·3:: o 
.n :i, g cl y / podlaesle -
nie II fod Prqd 11/ de por :. 
tacyj QO Rosj:ii.. i J!JDLe s3e 
one przewidziane na 

przyszlosé 11
• 

Wqtpié nalezy? czy.
ezytelnicy 11 TrybUJ1JlY 1 
przelkn��i gladko spro
stowanie, oblie;zooe j- uz 
nie na k:urzq pruni�é,ale

wprost na brak pami�ci 

Szwajcarów Polsk� i stosunkach han- -rzé!;dY PPR, dla Rosji i przez Bieru -
dlowych mi�dzy obu krajami. Chapeau ta. 
bas : wszystko w porzqdku. Scyzoryk "Slcala oceny naszej rzeczywisto -
zag3::�bia si� dopiero przy omówieniu scr.i byla szerclra: od entuzjastycznej 
wy(\dec:zki dz:n.ennftarzy szwaj car do nieub:l::agame wrogiej • Stelling-Mi-
skiah do Polski i odkrywa niespo chaud w 11 Journal de Genève" wniltli -
dziewanie obfit3e kopalni� smak:owi - wie i obiektywnie zanalizowa:I:: ogrom 

tych dziur, którymi rd.e 0m.ieszkamy naszycli os:i.3egr:ni�é .•• Najgorzej nat o. -
uraczyé naszycll Czytelmków. miast wypG1wiedziá1:y si� dziermiki , 

11Wycieczka spel:nila na og63::: swe pozostaj3ece pod wp:tywem kól fabryka
zadanie. Przede wszystk:il.m obali;ta ntów szwa:jrearsk:ii.c.h11

• 0 Stellmg-Mî -
os3::awi.onq tez� o II zelazn.ej k:u.Jr'ty cllaud i jego 1

1 obiektywnasc .i 11 p:ii.szemy 

nie 1
1, po drugie dzierurlkarze .•• za- w:l::asnie na stronie nast�pnej. Nie 

skoczeni zostali panuj0c;cym. w Polsce trzeba byé wniidiwym, by poznaé, ja

porzqdkiem11. Istotme, 11 na og6:l:: 11zo.- kiego to . koloru robo,ta. Niesmak bu -

stali zasko.cz·eni: jako szc.zerzy de- dzi natomiast pospol.ity, c.zysto pepe

mob'ac:i ujrzeli, ze. porzqdek w Pol- erowski chwyt p.Putr-amenta 0 11fabry

sce ma3::o �rzypamina ich.poglqdy o kanta?,h11 ._Nie, ?bywatelu._ 11Najgorzej 11

rzqdach ludu, dla ludu i przez lud. wypow1edz1.aa::y s1� wszystld..e dzienni

Zamiast tego okaza:1::·o si�, ze Sél; 1 ki szwaj carsid.e, za wyj Ettkiem konilll. -



- 8 -

STELLING � .MICHAUDl 1aby. ona bowiein zywq reakc:j � mas. Re::li'.orma rol-
W nr. 52 11 Pöd PrE):d II o- na ,n�e tylko nie zosta:ta zastosowana do à6br 

mówilismy artylru:l:y O 
kos?1elnych., a.le program PPR 'u nie zawiera .,w 

Polsce w 11 Journal de Ge- S?bie akcentów wrogiGh religii , co pozwala

n�ve 11 piór� p.Stellïng- wiernym_na wst�powanie do by3:ej partii komuni
Michaud. Ihestety, jego styc:zneJ 11 • Paradny j.est ten Stelling-Miehaud 
stek bredni gazeta dru- p�awda? Je�tesmy tylko �iekawi, ezy zawstydzii 
kuje w dalszym �:üqgu. si� ?n �h?c troch�, czytajftc niedawne oswiad -

Po zreferowàniu, jak e�enie Ep1.skopatu Pol�kiego, kt.óry zabran:ii.a · widzielismy, stoounk6w wiernym wst�po_wania do partii korrnu.niistycznej. 
spo;tec.znych i poli ty€:.z- . Zerwa:rue Konkordatu z Watykanem by1o, jak 
nych, w ocenie któryc.h si� od Gomó3:ki czy tez p.Stell:ing-Miehaud <il.o -
au tor zaufà3: slepo swe- wiad'l?-jjem.y, j edyni.e protestem II przeciw polityce 
mu g3:ównemu informato - Stolicy Apostolskiej, która ·pode:zas wojny nie 
rowi p.Gomó�ce, Stelling przecïwstaw:id'.a si� nazyf:ikacji biskup$t pol -
-Michaud zabiera si� 1 

skich 11
• Tak, tak, Ambasadar bierutowy w Rzymie 

skolei do zycr:ia reli - p�·o:f .Kot s�w�erdza ofi(r.:jalnie, ze rezim dqsa 
gijnego i pisze m. in • , si� na Papieza za utrzymywanie stosunków dy 
tak; · 1 p�oma�yc.znycll z 11 rzqdem londynskim.11 , ale Stel-

11 Polska j est kraj em �ing r.naiezej, Stelling ·przewrotniej, Stelling 
z gruntu kat(;)lickim, a J est bardziej gornólko.waty, n:ii.z prof .Kot. 
ludnosé j est gl�boko · Dar'l!Ijjmy sobie dalsze wypo.w:iLedzi na temat
przywiqzana do swej 11 Koscio3:a Narodowego11 , kii.6ry 11 nie jest bynaj -
wiary. T.o tez rzqd nie mniej popierany przez :itzqd warszawski 11 , nie za-
prowadzi polityki prze- tFzymujmy si� nad tw:il.erdzeniami, ze w Polsce 
ciw reli�ti ani przee.iw 11 nie ma· walki Pa:nstwa z Kosc:iolem. 11 • '.J:'o , co

ducll.owienstwu, wywoa::a - przytoczylismy, wystareza az nad'to, z.eby za-
kwalifilrowaé dzialalnasé publi0ystycznq p.Ste-

u ludzi. Ghyba, ze u.mó ·- .
wimy. si� z tawarisze;,z�
m'i co do .zna€zeni:a s"lo:..·
wa 11 deportacja 11 i przy
jmiemy sowieckq termi -
nologi�, wed:tug której
wywiezienie do Rosji
pó3:tora mil'iona Polak6w
w latach 1939/40, a po
tem masowe zsylki czlo
nków AK w r.1944 byly
wycieczkami tu.rysty(i:i-z -
nynd, zorgai15_zowanymi

·przez dobrotliwy rzqd
Jego Stalinowsk:iej :Mos-·
e:i dla zapo-:ma..'1.ia Pola
ków z cudami Zwi�ziru. Ra
dzieclciego. Inteligenc
j o polska, ciesz si�
·przeto •..

lling-1\l'fichaud wobec Polski. 
'------------------

We Fryburgu za:tozono ko:to ]?KSU 11ve -
ri tas 11• Zglosia:o si� 20 �sób. 

10 listopada odbya::a si� w Solurze. do
roczna uroczystosé kosciuszkowska. 

. N� zapros�enie mi)d�ynarod?wego ko -·· 
mitetu rozmieszczem.a uchodzc,ow z uniw. wykszta
;tc�niem przybywa do Szwajcarii grupa polskiéh ,,....._.,li teratów i malar.zy. · ,

9 listopada mia� miejsce w Bernie 
wie<il'ZÓr przyjazni polsko-szwajc:arskiej, zorga
nizowany prze.z Stowarzyszenie '11Amis de la Po
logne Chréti.enne 11

• 

Szwajcarsltie Stow. 11 Pomac Dzieciom Po
' lskim11 w Zurye:hu oTganizuje zbiórk� obuwia dla

nizujéJ:cyc.h. Nieli tosciwie zdemaslrn-
wa:ta rezim prasa neutralna, rady 
kalna, konserwatyvma i ·soe;ja1isty -
czna; protestanc:ka . i kat.olic:ka ; ma
la i wielka; cll:topska, robotnie>za i 
mieszczanska. Cala, jednym slowem ,  
prasa szwa.jcarska. Zaszui'ladkowanie 
tych wszystkich gazet pod etykietkq 
11fabrykanci11 nie jest naprawd� ani 
sluszne , ani J.ojalne, ani dy:p1.oma 
tyczne. 

Najwi�kSZé\: j ednak dzi'lllX�, w któ
rej to:nie bez ratunk:u uznanie a.la

zalet p.Pntramenta, które, przyzna-

j erny, budz:Ho si� w nas na poe'zqt -
ku pouczaj_�c-ej lektury wywiadu, j est 
ust�p o PoJLonii Szwaj carskiej .• 

Do emigr,acj i, osiadlej t;u ·przed 
la:ty, 1

1 dochodzi1:o j eszeze kilkana -
scie tysi�cy osób, które naplyn�ly 
tu w czasie wojny. W wi�kszosei wro
cily j,uz m1e do kraju 11

• Wstyd po -
wiedzieé, ale �o, Obywatelu, swia -
doma niepra:wda, zeby :rri.e pawiedzieé 
gorzej. Obywatel sa,11 mtJJsi najlepiej 
wiedzie�, ze., w cyi'.racll okr9eglych , 
z 13. OQO inten1owanye'h , zol:m.e:rzy 
:polskj_ch na Zaehód wyjechalo ze 

• 

• 

• 
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dzieci od 2 do 15 lat. Przygotowano do wysy3:ki 
nast�P1:1-Y �ransport odziezy, bïelizny i lekarstw 
dla dz1ec1 w aanatorium w G6rce. 

TRZEBA BIC NA ALARM 
--------

-
========== 

Sq rzeezy, o którycll 
si� nie snilo filozofom, 

. Katoliclj:a mlo�z�e.z Genewy wszcz�la ale które nie mogq si� k�pani� na rzecz m3:o�z�ezy warszawskiej . Mate- pomi.escié w g3:owie nar1a:t �ebrany w nat-urze 1 doc.hód z rozsprzedazy we·t; przywyklemu do pocztow:ek z Matkq �osk8t Cz�stochowskq zostanie wszys:tkich niemozli.wo -przes3:any do Polsk1 za posrednictwem 11Caritas11• sei wspólczesnemu Pola-
. . · kowi. Do tyeh rzeczy 

n�lezy pol1�yka repatriacyjna wladz UNRRA. UNRRA - to znaazy Adm.irllistrac.Ja Pomocy 1 Odbud�wy Narodów Zjednoczonyc.h. UJIIBRA to organizacja stwo -
r�oi:i-� przez Sprzym�erzony�h dla . sk_once�trowani� solidarnego wysi:tku cy 
w1:)..izowanye:h naro.dow, by Jiak naJrycllleJ zatrzec skutki zbrodni totali
sty<r::znycll podpalaezy swiata. 

� t�(ll,z .�sem ta samc; organizacja , kt6ra z wielltim naltladem sil i 
srodk�w nies�e p�moc_ z�1szczonym p�zez wojn� lq:'ajom, kt.óra rzeczywiácie 
spe�n].a "! �eJ dz�edz :mie blogoslaw1on1:t i -tw6rezq rol� --jieêlnaczesnie wáród 
wysiedlencow w Niemczech stala si� symbalem jakiejs zlej i brutalnej mo--
cy, wysilaj�cej si�, by przekreslié wiar� w uczc±woéé i praworz1:tdnosé 
cywilizowanej ludzkosc.i. 

Wbrew z·obowiqzaniom i uchwa:tom mi�dzynarodowym� wbrew humanitarnym 
zasadom 9 na terenie okupowanym przez pFaworz3tdne panstwa, pans .twa . o sta
r:ych tradycjach demokracji i ladu, szaleJe me przebieraJqey w érodkacll, 
n1e oglq�ajEtCY si� na zadne wzgl�d.y zespó3'. ludzi, Ittórzy postawili sobie 
z':L zadanie obrzydzié do ostatecznose:i zye:ie tym, ki;órym maj1q obowiqzek 

n1esé pomoc jako o:ffiarom satanic·znej wojny. 
Trzeba powiedzieé wyraznie : dzialalnosé UNRRA na ter.eni� Niemiec 

sta:.l:a si� w ostatnich c.zasach zaprzeczeniem ideaa:ów, kt:órym ta ocrganiza
cja mia3:a sl.uzyé i kt.órym sruzy na innyc.b terenach. Na oc.zach cywilizo -
wanego swiata rozgrywa si� absurdalny proc.es rozszazepiania siEt 'osobowo
sci organizacyjnej. Ci sami9 którzy w innyc:h krajach stali si� sym��lem 
dobroczynnosci - w Niemczech stali si� pastracllem· sp�dzajqcynî'sén z oczu 
i budzqcym rozpacz i tlum.ione przekienstwo. 

Cytujemy dok:ument. 
11UNRR.'\. .Team 77. Mattenb.erg Assembly Center 540.Kassel-Óberzwehren • 

APO 757 US A:I!my. 25.X 46 r. Rozkaz Osrodka nr.39. Dotyczy: transportu do 
Polski. Wszyscy ei, k"tórzy chc2t zrzec si.� praw DP, musz� oddaé swoj e ka
rty tozsamosci i karty z�o,s�iowe do -Biura Administracyjnego DZIS.IAJ 
/t.j .w pü3etek 25 pazdz.1946/. Ktolrnlwiek uchyli si� od powyzszego rozpo
rzt:1;dzenia i pozostanie w obozie bez pozwo.lenia, b�dzie 1Il'l;lSia3: j ecll-aé do

Polski transportem dnia 29 pazdziern:ika 1946. - C.W.Townsend Director.11 

Zwaz Czytelniku. Ludzie postawieni przed wyborem: wracaj do Kraju 
lub znos dalej 11 apiek� 11 UNRRA, wybierajq z rozpaczy wyjscie trzec-ie, naj
zupe3:niej . niepr�wdopodo.bne, absu:tdalne dla Polaka. Zrzekaj Bi: si� praw 
DP i zwracaf'5 si� o 'porno� do wladz niemieckich. W ob.ozie Kassel-Matten 

berg okolo o/o mieszkanców postanowilo si� zrzec praw DP. 
Czyz moze byé jaskrawsze, bardziej wo;tajqc·e do sumieri. rozwiklam.e

probl�mu. polsltiego w byl:ej Rzeszy? Czyz moze byé bardziej oskarzajqcy

Szwajcarii ponad 11.000, 1000 sie - Sytuacja i_ch jest dosé ci�zka.S'zwa
dzi jeszcze na miej'scu, a do Polski jcaria bowiem ... n:ke potrzebuj:e pol7" 
?tyj echalo nie ca:te 1000. Wsród · u - ski ego inteligent'a. To tez j est 
chodzców cywilnych, któ:i.--yclt by1o tu w:tasnie g3:ówn1:t. przyczynq dla której 
z 6. 000 osób, po3:owa uda3:a si� do m3:odziez tç3. vvraca do lrrajiu, mimo

Kraj·U. Razem wi�c., z 19.000 1-qdzi , pewnych zastrzezeri., jakie zywi w 
do Polski wróci3:o 3.000. �a Wasza , stasunku do nowej rzeczywistosoi 11

• 

Obywatelu, "wi�l{szosé11, j est �bek w 11 1:ewn� za�trzez�nia 11 - �o . zbyt

kubek taka sama, jak wi�kszosc ko - ma3:o p�wiedziane. Ze �lodz�ez wraca

murri.styczna w Polsce. do kraJu - to zbyt duzo. �1� wraca� 
I wreszeie zacytujmy· ostatni go-

1 

Obywatelu, �ak d3:1?-go, do:poki.Pan 1 
dnv uwagi fragment z 11 Zyci.a Warsza- Panu podobn1 pe�n13t obowi1:tzki re .
wyY1 : 1 1Zosta:to j eszcze kilkaset prze pre�en�antów p�stw�. Czemu Pan n1e

waznie m3:odziezy U?i1iwersytec.kiej ••. udz1el13: raezeJ wywiadu o
/

swych
/ --·--------------------------------- wi ers zach ... ? STEN 
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dzial:alnoéé wl:adz ·UN:RRA dokument? 
. Wszystko ma l:3WOje granice. Cywilizowany i praworzqdny swiat istnieJe _ wbrew przeczen1om ludzi zrozpaczonych. Trzeba, by si� dowiedz:iia.3:: ca -
3:::� prawdy o dzial:alnosci swoi.ch niefortunnych organów. Nie mozna dopus
e,ic do tego, by drzé:J:cy ludzie, sterroryzo:wani i bezsilni, przeklinali 
tych, w których przez szesé lat straszli.wye:h przesladowa:n widzieli sw� 
jedyné1 ostoj� i nadziej�. 

Trzeba bié na alarm - gl:osno i stanowczo - na ealy éwiat. W Niem -
czech gwal:cone s� prawa ludzkie i depce. si� godnosé czl:owieka./lnf.Pras/ 

W I A D O M O S C I 
z K R A  JU 

WIECZOR SZOPENOWSKI 
Muzykolog franeuski p.Jakób Gardien wygl:o -

sil: dn.5 listopada 1946 w wielkiej auli Uni 
wersytetu Fryburskiego odczyt p.t."La vie dou
lollllreuse de F.Chopin". W czasie odczytu pro.f'. 
Ludwik Bronarski odegral: szereg kompozycyj Szo
pena. Trudno powiedzieé, który moment przyczy
nil si� bardziej do caU:owi tego suJrnesu audy -
cj i: cz'isé odczytowa czy k.oncertowa. 

P.Bronarski, który niestety ogrom.nie rzadko 
daje si� slyszeé jako pianista, umü.al: wydobyé 
nowe brzmienie z dziel:, kt,óre zaprodu.l'rnwa:!:. 0-
kazal si� on nie tylko w kompo,zye.jach o skom -
plikowanej fak.t�ze ale i w dro·bnych utworach 
gl:�bok;im artysté:l: i poxywajé1cym wirtuazem. 

17 WRZESIEN 1939,ta dla 
Polski równie tragic.zna 
jak 1 wrzesien data,zna
lazl:a swe specyficzne od
bicie w prasie rezimo 
wej, która stara si� 
wytl:umaczyé Polakom, ze
wkroczenie Armii Czerwo
nej byl:o dla nas wielkirn 
dobrodziejstwem. 11 Robot
nik 11 pisze doslownie : 
11Mozna powiedzieé,iz o -
peracj a, której na na
szy-c.h ziemiach dokonano·, .. P: Gard;i.en pragnéj): przez swoj � prelekcj � zb
choé tak dla ·nas bol es _ lJ!.zyc 01:'ob� �zopena serc.u rubli«!z:i:ios<ü •.. · Stqd 
na dokonana byla tak:ze 

pochoclz�l:?, ze znac�ny nac·�sk w �i.�graf11 z?
w b�sz interesie .Ake: • a 

sta.3:: .polo-�oi:;r na · e):nzody. p:r zemaw1aJ �ce gl:ówn1e 

tà bow�m �. twärza:a:a·� J' e J::_ �- il? veyq,bra.�rf1"::s.ru<?hac.z--0w--1. slucha��k.-., ·J?irE3.;k,e.k.."'.-:-, 
� 6 

:.. cJa byla zywa, ciekawa, mJ..ala wykwin.tné1 f'orm�. s�cze Jeden ��emen1,.�wy- Dzi�ki temu wzbiwzia:a w audytorium zywy od -
ci�s�wa nad N�emc�i · . dzwiEzk. Zgodnie z tytulem ofü::zytu, · prelegent T�k rozumuJ�c _ ale� pragnql: jedynie uwypuklié element cierpienia nalezalob1 P?wiedzJ.eé, ze 

w zyciu kompazyto.ra. Ale porrii.ewaz cudzoziemcos�oro RosJ� _v,ypara:� 
wi trudno jest si�gllé:J:é do zródla smutków i bó-1!1�mców z . olski,ti 81� lów serdecznych Szopena - bylo ono tak.ze zród...; � eJ slusznie ca�a ols�� 3:em jego sil:y! - przeto prelegent mówil nie Ja�o zdob1cz �OJenna na

_ tyle o prawdziwych c-ierpieniach, eo o dolegli-.l�zy � RosJa. !J-18 kr�powa 
woáeiach, zmar-'éüWieniach i kl:opo.tach artysty • 3:a si� zrobic tego , o p 1 3:'. h . , 1·· 'i · · · f kt czym rezimowy pismak nie . o scy s 1:lc acz� oy 1 szczego n1� UJ.�01. a em, 

odwaza siP napisaé · ze P: G�rdJ!.en �ia� w sposó� �ezstro!111y � tra1
m/
-

� • , � / ny UJ�c zagadn1en1e polskosc1 Szopena./1.nter1 
"DAR POMORZA 11 przyby3.: do 
W .Brytanii w swej pierwszej podrózy szkolnej · si� w Warszaw:Le 4 b •. m. In
po wojnie. Na statku znajduj.e si

Î 
30 polit -- formacje dotychczasowe ws

ruków z kapitanem NKWD .na czele. Inf.Pras./ kazujq, ze proces j�st 
. ·. · , · . traktçiwap.y przez rez:r.m. Ja-TRZEJ HARCER�E zostali skazan� na smierc ko rozprawa przeciw "Lon -rrz�� S9:d W�Jsko� we W�oc�a\';'�U za

.pr�ynalt;= dynow� 11 î PSL. Absolwenci zno� c �o taJ�ego �ons:p1rae�Jne�o
11
ZHP ,  kto I przeszkolenia poiitycznego ry dqzy do obalen1a sil9: ustroJu · w Mo'Skw:iie celujéJ: w przerzu-

Z WILENSZCZYZNY przybyl: we wrzesniu trans can;iu odpowied·zialnosci za 
port 1500 osób, które osadzono .na Pomorzu. pope3.:nione przez siebie 

• •• 11 • zbrodnie na swych przeciw-CZtONEK PSL, _b.zoln�eFz Bat�1on6w Chl�� .- pik6w politycznych. 
sltieh11 Franciszek Niewszas zginF.J:l 7 wrzesnia 

w Krotoszynie. Sprawc.y •.• "nieznani". BI13LIOTEKI publiezne w li-
N . • . ,  • czbie 1844 dysponuj9: 2,2 Z�OJS'11WO SCIBIORIµ_, d�1�3:�cza PSL, k:or,y milio.nami tomów. Jed:na zg11;19:l: .w ub.roku. z rEzkl i:11eznan1c� s:pr?,� - ksi'8Gzka przypada na 11 mieców1 , J est obeCJll..e przedmiot�m / J e..,zcze Jed- sz:kaneów /przed wojn9: na, nego/ procesu pokazowego, ktory roz.pocz�l 5 mi

e
szkane

ów
/. 

C 

,/ 
"

• 

• 

• 

• 

• 
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LICZB:!� SIEROT oblicza siQ FII.u'VI Z ZAJECIA GDANSKA przez Niemców w 1939 
w Polsce oficjalnie na 1,2 roku. 9 zawierajél:CY równi.ez zdj('Jcia z walk o
miliona. 45 tys. sposród budynek poczty, znalezimio u jednego z SS -
1üch znajduje si� w obo - manów. 
zach, Pomoc panstwa roz 
ciqga si� poza tym na dal- DROZYZNA ROSNIE w dalszym ci9:gu. Zwyzka een 
sze 500 tys., ale nie jest wynosi do 30 %. Zboze zdrozaa:o z 1000 na 1300 

t · b' , · zl.za metr, mleko o 5 zl.na litrze , ziemn:ia-ona w s an�e O J�c Jeszcz
_
e ki w hurcie z 2,5 do 4 zJ:.za 1 kg. dwu milionów, ktore po.t 

rzebujé:J: opieki i · pomocy POLITECHNIKA tODZKA we.i9:z ni.e ma wlasnego
czynnik;'ów spolecznych . pomieszczenia. Nie wiadomo dlaczego budynek 
NIEOBYCZAJ'NE WYBRYKI w pod Pol:iitechlllk�, którego budow('J roz.pocz�to 
miej sc,u publicznym lub u - przed wojné1, nie jest wyka:nc.zany 

1 
a wykl:ady 

zywanie nieprzyzwoitych wy odbywa_jq si� w halacll fabryaznyc:h. 
razów b�dzie karane grzyw- DOLNY SLÄSK opusci.:to dotychczas milion Niem-
nq lub·. aresztem. . eów . 
TEATR ZOffiIERZA powstal w 

ANGLIA ZAMOWIM. 20 • 000 biurek na Targa<eh wdaw-.!lej siedzibie .IPS. Dy -

rekcj� objql: Tu.WlJ!.l,�,sklad Poznaniu. 
zespo:tu wcho�z9; Z�inska ; A..'ltMIA ZYiiIERSKIEGO liczy obecnie _ l55.000 ��
Runowiecka, Olsza i Sempo- dzi: 16 .dywizyj piechoty, 3 pua:19- kawaler11, 
linski. oraz nieznana blizej ilosé innych wojsk. 

ZA WPISANIE SIE na Volkli- FILHARMONIA WARSZAWSKA zostanie otwarta w 
••• 

• 11 P ll d. 11 1 
st� w okresie . okupae.� 1 listopadzie w �ma©.hu _l'n.�a a a. irun na . u . 
niemieckiej grozi, zgodni.e Zl:otej. Dyrekc.J � obeJmu;pe AndrzeJ Panuinik. 
z wydany!?- s�ie�o dekr��-9� 9 

1 
PLAN ELEKTRYFIKACJI obejmuje na rok biez9:cy 

10 lat w1�zien1�, _u ra a 
300 wsi na rok 1947 - 450 wsi, na rok 1948 

p�aw a,bywaJelsk1ch 1 kon ·- . _ 1700 ;si. w :rtoku przys�l:ym :pr?d�cjr; pré1du 
fiskata maJ9;tku. . -� osiqgaJ�c 9 m1l1ardow �/ 
MAS0WE DEPORTACJE z,. ��o�a l?OZl)?CZfè�y;'°- ,�.J..t=t . :g�dzin-. pr.ze�oozy dwu.krat-

od .pozorem t. zw . 11 akcJ 1 mJJ.e��kani?weJ : J est n1e przedwoJ enn9:. p · · ó' k rez1mu �a wyni.k re-
·to realizowan1e P?gr ze . 

dl . .<.J przede NA PALMIRACH powstaj e mau-
ferendum w ;Krakowie �- Wys3:e 

� 
s

;,1ia:1:: w Kra _ zolerun ku uczczeniu 1700 
wszystld..m osoby, k�ore nie mies Y 

zamo.rdowanych tam przez 

kowie przed wrzesniem 1939 • · Niemców patriot:ów. 
13.000 POLA.KOW zosta.:to, ��k s

!�e!
e

��� ��!zu
= 1 OO.SALEZJANIE powróci�i do 

je , deportowanyc:h d<? � OS J l z 
d � .:t , rj ennye:h swych s;l::awnycll zakl:adow W 

nye;h podczas ostatnieJ :f�zy . zia an w 
wrót Oswi�cimiu i podj �li prac�

w r.1945, Zapowiada si� ich rychl:y po • 
szkolnq i wychowa�a�q. �j:...

w MllICJI OBYWATELSKIEJ zapowie�zian� !ielkq cowie ob� ��i równ:rnz __ op].e
" tk II 

o poziomie miJLic.jant.ow · svaadczy k� nad m1eJscem kazn1,kt6-

f 
0
�{s 

z� á.oty<nhc.zas usuni�to za r?zn.e 1:-a<l1J1 - rego cz-�sé zostani.e prze -

z
a

ei� 20.000 milicjantów. Po�iewaz _ �ednak ksztaa:cona na cm.ent�z. 

c�ystka ma charàkter vyy;tqcz�i� �?lit{��{ _ NAUCZYCIELE szk6l pryw�t -
prz�to ods�t�k szumowin w mïllicJl au O Y 

ny� nie mo�� korzys�a� ze 
czn1e wzrosnie. zn:i..zek koleJowycil ani tra-

ZEG.ARKI z ZAGRANTCY Séj: �ardzo pa;s�ukiwan�s� mwajowych. 
. 

Polsce towarem. Cena tanszych typ
5
o�oo/w�a- .AI{A])EMIA Wychowania F1zy -

ok.6.000 zl./staloi.:va 11 0rne�a11 - 3·
·
·. 

;;.z b .:t c.znego, analogic-zna do daw-
sa w Warszaw:ke donios;ta , ze ostatnio P � ,! nego CIWF, zostal:a urucho-
ze Szwajcarii wiQkszy trçl.nsport 

1 
zegar 

�' mio:na w Warszawie . 
t-, · ;i: byé rozprzedane na wo nym ry � · 

��;!a!!!· [zytelnicy skarzq si� w �Îstach �o SLEEP���;n; �!g�lsii!1a:�-
red

t
ak�yj 'o!� f���

k
!e�:r�r

e
�i 

w 
z'°jPR� wf�� i�j�. w }.klas�e . dotych-

do � -�· 
0

• � 0 

czas brak przewazilil.e o -
byl1 p1erwQi. . , . . swietlenia. 
POD CHE:tl\IBM znaleziono popioly 2.0

N
O? ofóce -

WIELKA WYSTAWE sztuld. lu -
'w wloskich internowanycll przez ieme w po . 

;f,owiczu • 
�

o 
·t lacji Wl:och a pózniej zàmordowanych w doweJ otwarto w 

p�ojektuje 
0��!i� k�ncentracyjnym na tereni.e Pol.ski. PodobnEJ: wystaw� 
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si� w Szwecji i w St.Zjednoczonyeh.Przy min. PEWIEN OGRODNIK na Pomorzu 
kultury powstaa: Instytu.t Sztu.ki Ludowej z wyhodowa:l:: nows,; odmian� po
wydzialami: rzezbiarstwo ? malarstwo, �ztuka midora, która daj'e z jed -
dekoracyjna, architektura, muzyka i tani.ec , nego krzaka przec:j.�tnie 30 
literatura. kg.owocu. Uprawa jego jest 

W �odzi powstala zawodowa szko:l::a przemys- latwiejsza, a smak podobno 
lu artystycznego /dru.karstwo, ceramika, int- znaimm.ity. 
roligatorstwo, itp./ . PO.MNIK ks.Poniatowskiego w 
MARSZ.R�K?SSOWSKI.ofiarowa� Zw.Samopomocy Warszawie zostanie odlany 
Chlopsk1eJ w �odzi 500 koni. Bardzo szla�e- w Danii. 
t:r:3-ie, ale gdz:ii.e r�sztà polskich ko.ni, zagra- MARIA MALICKA zosta:l::a uniebionych przez Armi� Czerwon9i:? winniona z zarzuit;u, przy tt 

PORT WE W:tA.DYSiiAWOWIE jest oczyszczany z min" wlaszczenia audzycll rzeezy. 

KRAWIEO 
dobry rzemieslnik w svrym zawodzie -
otrzyma zatrudnienie w Lozannie.Dla 
kandydata z poza Szwajearii praco -
dawca b�dzie si� staral o wiz�. Wy
nagrodzenie w mysl obowiqzujqcej ta 
ryfy. Zgloszenia� "Pod PrSed". 

NASZA SICRZYN"KA LISTOWA -
------=--�=========== 

Wiktor J./Iv.Ieggen/ - Wizerunku Matlti 
Boskiej juz nie mamy na sk:l::adzie. 
Kaz.T./Scl1alehen/ - Dzi�kuj,emy za 
wesoly i mily list. Zawarte w nim 
prosby ch�tme spelnimy. 

- 11 LWOW I WILN0 11 /Londyn/, ApoJL:i.nary 
HUMOR KR.AJOWY W./Nt..el/ - Odpowiemy listownie. 

Co zost,anie z wyrazu 11 Polska" po Zygmunt Cz ./Obw ./, Karol L-c /zu -
zlikwidowaniu AK i PSL? 11 0 11 - zero. rych/ - Zwrot, ze w P0lsce wszystko 
_ - _ - - - - - ·- ·- - - - - - - - - "pachnie Osóbka,;", uzyty w artykule
!iapanki uliczne ochrzczono w War - wst�pnym poprz .numéru oznaeza o-e;zy
szawie nazwa,g 11 Bierut osóbki". wiscie, ze w Krajiu najJieps:i. nawet 
__ - - - - - - - - - - - - -·- - - Polacy mu.szq w pewnym stopniu,prey
Pewien oficer sowiecki zapytal bur- najmniej formalnie 9 podporzqdkowaê 
mistrza w ma3::ym miasteczku, ile lat si� rezimowi. Jest to e:ena, jak9i: 
potrzebuje Polska na odbudow�. trzeba zap3::acié za mozliwoéé legal
- To zalezy 1 odparl Polak. Jezeli nej dzi.alalnosei, kazdej, spolecz -
b�dziecie nam pomagali, to 50. Bez nej ·czy zawodowej. W przeciwnym ra-
was ·potrwa to ze 20 lat. zie pozostaje jedynie konspiraeja , 
_____ - - _ - - - - - - - - co do której nasze stanowisko jest 
w zwiqzlm z zerwaniem Konko-rdatu i wyrazne. Ten przymus stanowi j e.dnSi; 
st0sU1tl{ÓW dyplomatycznych z� Stoli- z powazniejszych r6znie w porówna -
cq Apostolskq, 11 marszalek" Zymi.er - niu z naszEJ: sytuacjq za granicq , 
ski zabroni3:: oficerom swej arirrli. gdzie nikt nie j.est znruszony podpo-
podpisywaé si� krzyzykiem. rz.qdkowywaé si� agentu rom rez:iimu . 

Kto "pacbnie Osóbkq 11 1 na emigracji, 
�SIAZKI POLSKIE mozna wypozyczaé o� ten j�st_z_pewn�sci� ez�owiekie� 
Administracji 11 Pod Prqd 11• Na ZSi;da -1 co naJ•nn:11eJI - n1epewnym lub . zgo3::a
nie wysyl.a si� katalog. i oportunistq. 

... 

�. 

TRESa NUMERU: Odezwa Rzqdu R.P.do Kra.ju str.l Sprawa Niemiec /�/ str.2 
Nasze zadania str.2 Listopadowa rouz11ica str.4 Zst3cp du<rrhu mocy 
/K.Wi.erzynski/ str.4 S.p.Zb:ii.gn±ew Szubert /J:Lipski/:str.4 Rzeezy 
wazne, rzec,zy ciekawe str. 5 Dyplomatye:zny �er /Sten/ str. 6 Co . o
nas pisz9t str. 7 Jr...roni?zka str .8 T3:"zeb� �i? na al�·m str. 9 Wie - " 
ezór szopenowski / interini/ str .10 Wiadomosci z KraJ:u str .·10 

ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI: 
Fribourg 2 case 10 Suisse 
PRZEDSTAWICIEL NA WtOCRY : 
M.Miz-Miszyn, Corso. Trieste 25
scala B, int.8. Roma.

C e n a n u m e r u : 
SZWAJCARIA - 30 rp. Prem:unerata miesi�
czna 0.90 fr., kwartalna 2.70 fr. itd. 
ZAGRANICA - przy ekspedyeji wprost z 
Ad.min. 1 lrupon pocztowy za egzemplarz. 

. 
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