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OD REDAKCJI

■- D» poprzedniego numeru "Nagich Sygrałów" dołęzrzyliśmy legitymaoje 
Skarbu Narodowegr, zamieszczając jednocześnie w tekście informacje na- 
szego delegata do Komisji Skarbu Narodowego ria W, Brytan ję,kol. H.IIoyera, 
dotyczące sposobów pobierania składek i t.p. Jednocześnie zaznaczyliś
my w krótkiej wadze, że Zarząd Główny stoi na stanowisku popierania 
omawianej akcji.

Zanim numer majowy naszego pisma został rozesłany, otrzymaliśmy list 
kol. .W, Kosianowskiegę, który zapytując jak przedstawia się sprawa uzys
kania legitymacji Skarbu Narodowego pisze między innymi co następuje;

"Rozmawiałem z jednym z członków zarządu na temat Skarbu Narodowego 
pragnąc dowiedzieć się czegoś w tej sprawie,prasa polska bowiem ra
czej dezarjentujc czytelnika.
..Wyczuwani rację po stronie zasady,że NALEŻY dawać część swego za
robku na Skarb Polski. Jeśli bowiem /w co nie wierzę/ byłby ten 
Skarb nie bardzo dobrze użyty, to jednak błąd w tą stronę /to zn, 

■ w stronę DAWANIA pieniędzy/ byłby mniejszy, niz gdyby w jakiejś 
dramatycznej chwili okazałoby się, że pieniędze nagwałt potrzebne, 
a ich niema... dla tego, że,. ."powstrzymaliśmy się"„od dawania swe
go grosza na Skarb Narodowy.
... Zapewniono mnie, że akcja w toku... zrozumiałem, że przeczyta
my e wszystkiem co nas interesuje w "Naszych Sygnałach", 
...Tymczasem dostał się do moich rąk przerażający dokument,.Jest to 
okólnik Zarządu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów /z 26.3.50/.
Zaleca się w nim WSTRZYMANIE SIE/’/ od czynnego udziału .w ‘ zbiórce 

na Skarb Narodowy... A jak już wyżej wspomniałem - prasa nasza nie 
orjentuje,lecz wręcz dezorjentuje. Na Boga! co się więc dzieje?

Czy nasza Samopomoc nie usiłuje przypadkiem być "neutralną" w tej 
bolesnej sprawie ?
...Myślę, że zagadnienie to interesuje szeroki ogół Kolegów.Dla te
go bardzo usilnie proszę, odpowiadając mnie - odpowiedzieć także i 
całemu ogółowi kolegów-..."

Maną'- głębokie przeświadczenie, że głos kol. W.Kosianowskiego podzie
lają wszyscy nasi Koledzy. Nie zamierzamy polemizować tutaj z poglądami 
Stowarzyszenia Kombatantów w omawianej sprawie, komentarze zaś pozosta
wiamy każdemu z naszych czytelników.

Natomiast z upoważnienia.Zarzędu Głównego- Samopomocy Marynarki Wo
jennej pragniemy z naciskiem zaznaczyć, że jak i poprzednio, tak i teraz 
Zarząd stoi na. stanowisku popierania akcji Skarbu Narodowego, widząc w 
tym nie tylko akcję finansową, ale i symboliczny GEST JEDNOŚCI SPOŁE
CZEŃSTWA polskiego na emigracji z legalnym Rzędem Rzeczypospolitej,znaj
dującym się na obczyźnie.

---oOOoo-----

ZNACZKI Ni SKARB NARODOWY

Zarzęd Główny S.M.W. zawiadamia '.wszystkich zainteresowanych, że ZNACZ
KI Skarbu Narodowego,wartości 1 zł. i 2 zł, są do nabycia w godzinach biu 
r owych, w Sekretariacie Zarz.Gł. Bo Drayton Gardens, London, S.W.10.-
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■ -‘"A FRIENP8TN NEED IS A FRIEND INDEED"
■ '-. /jeszcze . jedna • prośba do naszych członków/

■ Na ostatnim zjczdzie S.M.W.-poruszono między innymi - zagadnienie 
pewnej akcji, której inicjatorami i szczególnie gorącymi zwolennikami 
byli kol. kol. Łoraidze,- . Reszitny i' Turnanis/zwili. Chodziło mianowicie o 
akcję zjednywania dla naszego stowarzyszenia członków Sympatyków .lub 
członków wspierających,. z pośród . Brytyjczyków i innych przedstawić le
li Marynarek'Alianckich,zwłaszcza zaś tych, którzy w charakterze łącz
nikowych lub innym mieli dłuższy kontakt z naszą Marynarką lub też .pły
wali na naszych okrętach. Ilość ..tych, osób była wcale pokaźna, a więzy 
zadzierzgnięte podczas .wojny można:i należałoby podtrzymać.

Zarząd Główny S.M.W. zamierza rozpocząć działalność oilem zrealizo
wania tej myśli,która -przyjemnie nam to zaznaczyć- wypłynęła z inicja
tywy członków, .0 co tak często się dobijamy.

Jednakże,jak i w innych sprawach, tak i w tej - Zarząd Główny SMW. 
czu je się zmuszony ..prosić, naszych łaskawych czytelników o współdziała
nie i pomoc. Niezależnie od własnego działania Zarządu, pożądanym jest, 
.aby-państwo ze.chcieli uprzejmie nadsyłać nam nazwiska- tych wszystkich 

■ osób .ż-kategorji omówionej wyżej, które następnie Zarząd, mógłby zapro
sić dowstąpienia do naszego stowarzyszenia. W ten sposób uniknie się 
przeoczeń* Ale to jeszcze nie wszystko! prosimy także szanownych czy
telników* -o- przeprowadzanie osobistej akcji w tej sprawie. Ci zwłaszcza 
z'państwa, którzy podtrzymują kontakt z osobami, o które nam chodzi .mo
gą być■nam bardzo pomocni w tej akcji.. ~ -

• - Nie: od rzeczy będzie tu zaznaczyć,że zjednanie sobie czynnych przy
jaciół i -sympatyków nie tylko byłoby z. korzyścią dla naszego stowarzy
szenia, ale także i aktem pewnej kurtuazji z naszej strony,w* stosunku 
do ludzi, którzy nieraz okazywali życzliwość nam i polskiej sprawie.

. .. . ———oooOpoo--------
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W dniu 1.czerwca - Marynarka Wojenna liczyła; 138 oficerów* i 1.286 
podoficerów i‘ marynarzy. posiadała następujące okręty':3 kontrtorpedowce 
"•Błyskawicii”-, "B.urza” • i '"Garland" •' 2 okręty podwodne —"Orzeł" i "Wilk" 
oraz 2 ścigacze/w budowie/, zamówione jeszcze przed-wrzeźniem 1939 r.

Dnia. 4 czeiHca "Orzeł", w ostatnim meldunku*stwierdza objęcie re
jonu patrolowaiiia. .>11', '!

.+++++++++ -:+++++++++++ + e-j-+e++-i-e + l-!- ++++++++.-? 4.+4--*- ■+ + ++-S-+++ w+e+1++e !-+++++ + ++

Dnia 8 cze.~r.wca - oficjalne uznanie straty 0RP‘"ORZEŁ",który nie po
wrócił-ze swego siódmego patrolu, rozpoczętego 23 maja, '/raz z okrętem 
.zginęli: Dowódca okrętu., 5 oficerów, 1 podchorąży oraz 48 podoficerów 
i marynarzy. Cześć Ich pamięci.
+ + + + + -Ś-+ ++->•+ +-M-+ + + + +++++ +++ +++++ + I -I- + + H- -i- + + + + + ~ + + + 4 + + + -r + + -F + -r+ + + ++ + ++ + +++ +

Dnia 12 .czerwca.- "Garland" rozpoczyna operacje na Morzu śródzie
mnym, w służbie konwojowej i patrolowej, w* rejonie;'port Saldu, Haiffy, 
Krety, Cypru i Daidano.li.

Dnia 2q czeiwa - "Wilk"- -ponownie w służbiu patrolowej na obszarze 
Morza Północnego - taranuje nieprzyjacielski okręt podwodny* który nas
tępnie zóstaje uznany przez Admiralicję za "prawdopodobnie zniszczony".

Dnia 30 czerwca - "Garland", w akcji na Pierzu Śródziemnym, nawiązuje 
pierwszy kontakt z nierrzyjacielera.

: , KRONIKARZ

Przypisek redakcji; Odgłosy z okazji rocznicy' straty "Orła" v. prasie i 
ro.dio - na dalszych stronach.



Wywiad z kol.Z,Cedro.^z Koła S.M.W.New York

Korzystając z obecności w Londynie w końcu maja r.b* kol.Z.Cedro, 
jednego z założycieli i b,prezesa Koła S.M.W.New York,redaktor "Naszych 
Sygnałów" zwrócił się do Niego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na sze
reg pytań,dotyczących działalności i planów Koła oraz na tematy ogólne 
o warunkach życia w Stanach Zjednoczonych.

l .Co zdaniem Szanownego Kolegi stawia sobie Zarząd Koła New York 
na pierwszym miejscu w zakresie swej działalności ?

"Najpoważniejszą troską Zarządu Koła jest ustalenie statusu tych 
byłych członków Mar.Woj.i członków Samopomocy,którzy bądź już się znaj
dują,bądź przybywają lub przybędą na teren Stanów.Poza tym Zarząd'Ko
ła dokłada starań o uzyskanie.dla tych naszych kolegów członkostwa To
warzystwa'Weteranów U.S.A.Akcja ta zdaje się rokować powodzenie,z tym, 
że narazie da się to urzeczywistnić małymi grupami,"

2 .A jak zdaniem p .Kapitana przedstawiają się sprawy organizacyj
ne Koła w ostatnim okresie ?

"Przede wszystkim starania idą w kierunku organizowania imprez, 
których zdaniem ma być popularyzowanie polskiej Mar.Woj.i Samopomocy, 
oraz - jak zwykle w instytucjach nie opływających w kapitały - zdoby
cie funduszów na cele dalszego rozwoju Koła.I tak np.w sierpniu b.r. 
projektowana jest akademia z udziałem przedstawicieli U.S.Nayy i spo
łeczeństwa, a w październiku drugi doroczny "Bal Morski".poza tym pro
wadzone są starania celem zarejestrowania Koła,jako instytucji chary
tatywnej.a także celem uruchomienia stałej siedziby Koła.Plany Zarzą
du Koła w tej dziedzinie sięgają daleko,włącznie do uzyskania nawet 
jakiejś nieruchomości." . .. "

3,A co pana zdaniem skłoniło Zarząd Koła New York do wprowadze
nia do nazwy instytucji słowa, "yeterans". ? ........ .„ .

"Oczywiście fakt,że na terenie Stanów Zjednoczonych instytucje 
o charakterze "Weteranów" mają znacznie większy ciężar gatunkowy, niż 
inne,a poza, tym uważano,że tym słowem podkreśli się udział polskiej 
Marynarki Wojennej w minionej wojnie po stronie aliantów6 7 zachodnich, 
do czego instytucja ma jak największe prawo.Dalej zaś,jako, stowarzysze
nie weteranów,Koło jest w możności, zaproponować-członkostwo tym wszyst
kim Polakom-Amerykanom,którzy służyli■ .w, U.S.Nayy. To zaś stanowi już po
ważną korzyść moralną zwłaszcza jeżeli wziąć pod; uwagę wielką życzli
wość. tych osób w stosunku do instytucji,jak i ich doskonałą znajomość 
warunków i możliwości miejscowych."

4 .A czy,.Koło będzie w stanie pomóc np.w udzielaniu affidavit*ów 
dla naszych kolegów,zamierzających emigrować do Stanów,a nie posiadają
cych tara krewnych lub znajomych ?

"Moim osobistym zdaniem jest,że taka możliwość jest najzupełniej 
realna, zwłaszcza,gdy uda się wciągnąć do tej akcji, przyjaciół Koła, 
obywateli amerykańskich." ■ • .

5 .A kto właściwie zajmuje się ogólnie imigrantami,przybywającymi 
do Stanów Zjednoczonych ? Czy władze państwowe ?

"Nie.Tylko instytucje społeczne i charytatywne,oczywiście jeżeli 
chodzi o faktyczną pomoc a nie formalności.W b.dużym stopniu pomagają 
organizacje katolickie,które nierzadko zajmują się także i imigrantami 
innych wyznań."

6. Jeżeli chodzi o urządzenie się w U.S.A. kto-zdaniem Kolegi-ma . 
największe szanse ?

"Przede'wszystkim ludzie stosunkowo młodzi ,w wśród nich,na 
pierwszym miejscu,fachowcy i to raczej z dziedzin technicznych lub 
specjalnych,Oczywiście takie zawody,jak: adwokaci,lekarze i wogóle 
inne t.zw. "inteligenckie" mają mniejsze szanse.Jednakże każdy kto 
ma siły i chęci do pracy może ją stosunkowo łatwo znałeśó.Oczywiście 
należy o tym pamiętać,że nie zawsze będzie ona specjalnie atrakcyjna
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lub łatwa,Zwyćzajmpprzyjęfyiu: w'./aneryce, należy ..właściwie. zawsze starto
wać "od dołu" .Moim'zdaniem.jednak.zarobienie na kawałek chleba jest 
w Stanach łatwiejsze,niż gdziekolwiek indziej.Nie istnieją żadne. różnice 
obywateli skoro już się dostało prawo pobytu.Wszystko zależy od umiejęt
ności ,przedsiębiorczości,po i, od•■•przysłowiowego "łuta szczęścia" jak 
wszędzie.," ... , •-

1. 7>A- jak przedstawia się. - .ogólnie, biorąc - sytuacja na amerykań
skim: rynku pracy ? .

. , "Na pgół nieźle „Jednak, w porównaniu np. z,.rokiem 1946 da je się 
zauważyć, pewne, pogorszenie.

8.Czy może nam Kolega,powiedzieć coś na temat świadczeń społecz
nych w Stanach.Kto właściwie tym się zajmuje ?

"Ta dziedzina przedstawia się odmiennie,niż w Europie.W Stanach 
, państwo.nią przyjmuje takiej odpowiedzialności w,tych sprawach,jak,to 
ma, np.miejsce, w ^Brytanii c Udzielaniem opieki lekarskiej ,zagadnieniem , 
wyszukiwania. pracy,dachu nad głową i t/p.zajmują się, instytucje chary- 

,'„i. tatywne^I tu' znowuż dużą,działalność prowadzą.- organizacje; katolickie, 
, Zasiłki, dla bezrobotnych nie są wysokie.i nie .trwają-długo,Odmotaa przy- 
ję°ia. P^Ppon.owąnb j r.yąęy -cżę pozbawić 'mszuikiclw.ząsiłków, i pomocy."

../„t ,.. . 9.A jakie są,w przybliżeniu,stawki zarobkowej robotników ?
"Płac o-wahają się w zależności od rodzaju pracy ^kwalifikacji i sta— 

j . nowiska,w granicach od 0,80.doi, do 5,00 doi „zd godzinę .Można przyjąć, 
■ Śe. średnią,-.;stawka wynosi 1,00 - 1,25 dol/godz,Pracuje się zaś 8 godzin

.dziennie i. 5/dni W tygodniu ..Oczywiście koszty,.utrzymania różnią się
’ w zależności od miejsca.W niektórych stanach śą .niższe,w innych wyższe, 

niż w New . Yorku." '.ii,-.,-' • i.. / ■ ’ ’1 J .A-.- • -• •- ■

lO.iNa zakończenie mole. nam zedhce-szan.kolega-powiedzieć coś o sto-■ 
sunku miejscowego społeczeństwa do naszego Kola.

"Mogę., śmiało powiedzieć,że.posiada ono dużo syrop utyków* Najlepszym 
przykładem będzie, jeżeli Wspomnę,że na balu ońganiżcwanym przez Koło by
ło 600 osób..,a drugie, tyle, odeszło, z powodu b/aku miejsca*poza tym Kolo 
znalazło życzliwe osoby,które poza okazywaniem sympatii biorą także 
udział w życiu i -pracach Koła.Nie sposób tu wymienić wszystkich: nie mogę 
nie wspomnieć jednak przy tej .okazji wielebnego ks,pułk.F.Buranta,hono
rowego kapelana naszego Koła',oraz Komandora U„S.Navy E,Stroika,który nie 
mało przyczynił się do sukcesów,'jakie Odniósł nasz bal,ó~którym wspomnia— 

■ ; -łem.Zresztą,przeglądając A_lbum wydany staraniem. Żarz.Koła będzie Pan
mógł zorientować się,ilu mamy sytnp--ityków,Mamy nadzieję,że ilość ich 

L .' wzrośnie,przy czynnym.udziale-sekcji Pań i jej przAwndniczg.cej-p.E.
Oksihskiej,./.resztą warząd.Koła., dokłada wciąż starań W. tej dziedzinie,"

• j -Dziękujemy bardzę koledze. Z,,Cedro .za tak ..wyczerpujące informacje
• ’i życząc mu.-.wszelkich, pomyślności w dalszej podróży po Europie i w Sta

nach, prosimy przekazać: - Zarządowi Koła,Członkom i Sympatykom w U.S.A.
.'pó^rówlenia -..od Zarządii S.M.W.i redakcji "Naszych Sygnałów",

+ 4--h + 4--ł4 + -r + 4- -V+-b-h + + -h-F4* + 4'-ł'+4- + 4t + 4*4* + 4-

+ S + P +
+ W Ł A D Y S Ł A W S Z U K S Z T Ą' +
+ por,mar. +
+ Oficer s/s "Indian Enterprise" +
4* 4*
+ zginął tragiczną śmiercią,dnia. 19 czerwca 195or.na Morzu Czerwonym 
+ podczas katastrofy, spowodowanej wybuchem i zatonięciem statku, na + 
+ którym odbywał służbę.jako 5-ci oficer. Cześć Jego pamięci.

+ . KOLEDZY Z SAMOPCHvIOCY MARYNARKI WOJENNEJ. +



DARY NA POMOC DLA. KOLEGÓW W SZPITALACH 1 ''W-WW '■ .
Do dnia 24 czerwca b.r,zostały nadesłane następujące dary,które 

niniejszym kwitujemy; /lista Nr,2 w kolejności zgłoszeń/ 
l.Kol.I„Broszkiewicz - 10 sh, 1 paczka papierosów,6 mydeł 1 f.cukierków 
2,Kol.Z.Kleozyńska - /w dwuch przesyłkach/pióro typu"Biro",

1 puszka kawy Nestla,! słoik ekstraktu odżywcze-

J.Kol.A.Tyc
4, " A.Piechowiak
5. " H.Hoyer

go,1 słoik soli kąpielowej,oraz 1 paczka pła 
mydlanych "Rinso".-
2 sh. • ó.Kol.W.Nadratowski 2 sh.
1 sh. 7. " J,Gosiewski - 2 sh.
2 sh. 8. " "X" - 1 sh.

W chwili oddawania niniejszego numeru na maszynę otrzymaliśmy 
dodatkowe przesyłki i dary,mianowicie; •

/Lista Nr, 3. W kolejności zgłoszeń/ ?
l. Kol.T.Bruszewski - 2 tyg.racja żywnościowa, ...
2. ” Z.Kleczyńska - /trzecia przesyłka/ - 1/4 Ib herbaty ‘i paczka 

papierosów. ' .'/'■■
3. " 1E.Nowak - 5 sh. 4.Kol.St.Włodarczyk - 10 sh,

.Wszystkim łaskawym ofiarodawcom składamy .•.niniejszym, gorące podzię
kowania za nadesłane dary i za pamięć o chorych kolegach.

Przy sposobności informujemy,że wszystkie wpłaty gotówkowe przeka
zujemy na FUNDUSZ ś.p,kpt.mar.J.GINSBERTA,który w swym'testamencie zapi
sał na cele pomocy dla marynarzy i ich rodzin kwotę Ł. 86.5.0.

Wierzymy,że będzie to w zgodzie jak z intencjami zmarłego fundator 
tak i wszystkich ofiarodawców.

---- oooOooo——
PIELGRZYMKA DO RZYMU. , ;' . ■ . ' w 4 ■

W drugiej połowie maja odbyła się - z.okazji Roku Świętego -piel
grzymka do Rzymu -przedstawicieli 'organizacji kombatanckich,której prze
wodniczył Geri.W.Anders .Dnia 20 maja,podczas ,‘ąudjenoji'wręczył. on Ojcu 
Świętemu pięknie wykonany pismem iluminowanym na pergaminie,adres hoł
downiczy .w języku łacińskim,z napisem "Polonia.. Sernper Fidelis" .Adres ten 
podpisały polskie organizacje kombatanckie,między; innymi także i Samopo
moc Marynarki Wojennej,której kilku członków brało udział i? tej piel
grzymce,A, oto parę wyjątków z tekstu adresu,w tłoraaczeniu polskim;

"...Siadem ojców- naszych przybyliśmy do Wiecznego Miasta my,żoł
nierze polscy,skdpieni w polskich organizacjach' kombatanckich,by 
odnowić przy grobie pierwszego Apostoła' ślubowanie naszej niezłom
nej wierności,'Bogu,Kościołowi i oddać hołd powinny Tobie,Najwyższy 
pasterzu. '4'
... Zostaliśmy'dobrowolnie na obcej ziemi,w trudzie i znoju 
i w tęsknocie wielkiej płyną dni nasze,ale nie gaśnie w nas duch, 
żyje wiara w sprawiedliwość Bożą, ożywia nas pragnienie oddania 
wszystkich naszych sił dla sprawy obrony ideałów kultury chrześci
jańskiej, zagrożonych przez ciemne siły wojującego,bezbożnego mate
rializmu,

U grobu św.Piotra zanosimy korne modły o skrócenie czasu 
nawiedzenia Ojczyzny naszej,o sprawiedliwy Boży pokój dla Polski 
i całej ludzkości..."

---- oooOooo-----
POLSKA MARYNAkRKA WOJENNA W KSIĄŻCE. PIESIE I RADIO. ' ' ---------------------------------------- ---------------- z--------------------- ----  .

. W krotce ma się ukazać na polskim rynku księgarskim w Wielkie j 
Brytanii Wydawnictwo p.t. "POLSKIE SIŁY ZBROJNE W DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATO
WEJ" w opracowaniu Komisji Historycznej Sztabu Głównego.Dzieło to składa 
jące się z trzech tomów,obejmujących każdy około 1000 stron druku wraz 
z licznymi szkicami i wykresami będzie zawierało także.wyczerpujące opi
sy działalności Mar .Woj. W tomie pierwszymi zawarte będą działania z roku 
1939,obrona wybrzeża i Helu,oraz operacje morskie.W tomie drugim zaraiesz 
czone będą między. innymi rozdziały poświęcone..całokształtowi działalnoś
ci'Marynarki Wojennej poza granicami Rzeczypospolitej,aż do zakończenia 
działań wojennych.

——oooOooo-----
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Z okazji JO rocznicyodzyskania wybrzeża morskiego Koło S.M.W. 
w New Yorku, wydało,w marcu r.b.JEDNODNIOWKE P.YMIATKOWA,której egzemplarz 
otrzymaliśmy nie dawno. . , ’ . - ’ ’
■ - Półsztywna okładka ze stylizowanym rysunkiem ORP "Dragon"! piękne
win jęty, wykonane przez p.H.Archamkiego; świetnie wykonane reprodukcje 
fotografii oraz doskonały,przejrzysty druk - wszystko to na kredowym pa- 

...pierze - składają się na piękną,szatę zewnętrzną tego wydawnictwa.
Treść jego stanowią; szkic historyczny pióra p.H.Archackiego p.t.: 

.."-Polish Men of the Seven Seaś.’,." obejmujący zarys osiągnięć polskich 
/ X' marynarzy,podróżników i odkrywców w" okresie od XV do XIX wieku,Następnie 

szkic,którego autorem jest kol*A.Guzowski,jest obszerniejszym- już zary- 
. sen historji Marynarki Wojennej w.-..odrodzonej Rzeczypospolitej,doprowadzo- 

. . ny - po przez działania ostatniej wojny - do chwili obecnej.Na. dalszą
treść składają się; wzmianka o Kole S.M.W.NeW York i jego dotychczasowej 
działalności,listy nadesłane z okazji rocznicy,między innymi list p.pre
zydenta Rzeczypospolitej do Szefa Kierownictwa Mar.Koj. Admirała 
J.S‘7IRSKIEG0,oraz listyJPremiera T.Tomaszewskiego i gen.W.Andersa do 

.--..Zarz.G-łównego S.M.W.' W daiśżyci ciągu piękna, inwokac ja,poświęcona pamięci 
/„kolegów,którzy oddali życie-, Za-wspóIną sprawę',Uzupełnieniem są liczne 
' ogłoszenia z życzeniami,nadesłane przez -syT^atyków; Koła S.M.W.New York, 

które umueszczone zwyczajemamerykańskim/ ża/opłatą -pozwoliły na wyda-
A. nie tej jednodniówki,

i Całość sprawiająca b.dobre .wrażenie -śtańpwi miłą pamiątkę dla 
wszystkich,którzy interesują się..Marynarką Wojenną i Samopomocą i za- 

, ■ sługuje na szerokie- rózpowszechnierieAwśród licznych sympatyków naszej 
.instytucji, . • • -

.. -/. .e.Kómitetówi Wydawniczemu Koła S.M.W.New Yoyrk pod przewodnictwem 
Kol.Sekretarza Koła S.H.MAYAKA należą się wyrazy szczerego uznania za 
inicjatywę i pracę włożone w-zrealizowanie tegowydawnictwa,

; ---- ooo^p.op---_

W jednym z najpoważniejszycn miśięczników .wojskov?ych,wychodzą
cym w Stanach Zjednoczonych ,miano\7icie ,w 'majowym numerze "MILITARY REVIE«7”, 
ukaząłosię przedruk artykułu kol ,B.Wrońskiego o ..działaniach polskiej

1. Marynarki Wojennej w-czasie Drugiej Wojny &-ń.atówej.Lirtyl-aił ten drukowa- 
' ny był ./kilka miesięcy terau' w’polskim kwartalniku wojskowym "Bulona",

>-’lu wychodz^ytf w Londynie.Amerykańskie .tłpmaczenie.,zaopatrzono w kilka 
'stron fotograf ii naszych okrętów. Jest to., pierwszy/wypadek przedrukowa- 
- ' nia'Tw_.tym raiesięoziiiku artykułu z. "Bellony11- o niszej.Marynarce Wojennej,

- 000O000   '.\ .

...- -. !?:.W-londyńskim tygodniki'- polskim "GAZETA NIEDZIELNA",z dnia 21 maja 
r.b.ukazą.2 się artykułj.p.-.t , ■ "1LLRINARZE" z okaz ji'dziesięciolecia operacyj 
Marynarki-.-Wojennej, pod--Narwildlem,połączony z 'krótkim-. opisem działalności 
Samppomopy i naśżego obchodzi trzydziestolecśŁa 11 Zaślubin Polski z Morzem".

"A---- ooc-Oooo-— ■ ' 1

, t - /'■'r-' tg popularnym:dziennika .londyńskim. "DZIENNIK; IpIS# I DZIENNIK ŻOŁ
NIERZA" ukazał śi'ę w numerze z dnia 13 czerwca b.rfartykuł .p.J.Szyszko-

"w. ' Bohuszai-p.pd'. tytułem "TAJEMNIC... OSTATNICH DNI (Mp: ORZEŁ",y którym autor, 
- Icreśląc lpistorię tego, okrętu zastjmrwia się na witainlęaoś.,ozasen i aiejan-era 

w jakich, nastąpiła ostateczna katastrof a,Roztrząsając .'liczne hipotezy,
- ■ 'dotyczące tego■-Wydarzenia,autor kończy swój artylcuł nąst.słowami;

■ /w.-...-' u.18 ostatniej cłnvili przed opuszczeniem---prżes 'ORP Orzeł w dniu 
23 mija.1940. roku, bazy w Rosyth, jeden z .człpnlcÓ’W?:-ż'ałpgi w .liście do przy- 

' jacie la. pisał.; "Ya chwilę, śruba pójdzie w ruch. Ruśżymy.Naprzód. W niez- 
A--"' nane",.Los chciałyże była to naprawdę podróż wanieznane,podróż bez powro- 
.u.h- : tu.A list ów był - ostatnią wieścią przekazaną z Orła, .'..

. - Choć : jednak ORP Orzeł zginął bez śladu -i nie -wiemy -nawet - gdzie
jego grób - załoga jego żyje we wdzięcznej i dumnej pamięci narodu,a jej 
czyny boha.terskie - po wieczne czasy będą natchnieniem dla przyszłych 
pokoleń!-polskiej marynarzy".
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SEKCJA POLSKA BBC w Londynie nadała w czerwcu r.b.słuchowisko,pićra| 
wymienionego już p.Szyszko-Bohusza poświęcone ORP "Orzeł",z powodu 10-ej I 
rocznicy tragicznego końca tego Okrętu.

'Słuchowisko to o wartości dokumentarnej/w tekście produkowano płytę I 
z nagranym opowiadaniem ś.p,Komandora Grudzińskiego/ dzięki- wartkiej i 
barwnej.akcji ożywiło na chwilę postacie naszych zmarłych kolegów i dało | 
piękny, chwilami wzruszający, obraz dokonanych przez nich i ich" okręt czy- I 
nów. \ : ; ■ -

W zakończeniu słuchowiska narrator wspomniał, także dwa inne OOP, 
mianowicie "Sokół" i "Dzik".,których "...zuchwałe czyny bojowe świadczą 
o bojowym duchu" "Orła",żyjącym w piersiach załóg tych dwu okrętów. "

—000O000---- -

Artykuły z okazji uroczystego "inkórporowania" Koła Ś.M.W. New 
York,jako Polish Navy Vetęraris Association of America Inc.ukazały się 
w polskiej prasie Stanów Zjednoczonych,

Wychodzący w Filadelfii tygodnik "Jedność" podał tę-wiadomość na 
pierwszej stronie wraz z. fotografią momentu doręczania Zarządowi" Koła 
świadectwa inkorporacyjnego przez sędziego Sądu Najwyższego Justice A, 
Steuen'a, '

Z innych dzienników i tygodników podały tę wiadomość wraz z f ot ogra-1 
fiami; bostóński "Kurier Codzienny",wielki tygodnik "Pittsburczanin", 
"Nowy Świat" wychodzący w New Yorku i wreszcie "Słowo Polskie",ukazujące 
się w Uticą,N.Y.
.... 3 PR A 7 0 Z D A <7 C A. j

oooOooo---- ,
REJESTRACJA I OFICJALNE UZNANIE DZIAŁALNOŚCI KOŁA S.M.7. NE7 YORK.

Zarząd Koła S,M.7.New York nadesłał do Zarządu Głównego S.M.7.W Lon-I 
dynie pismo następującej treści;

"Szanowni Koledzy, ' . _ .■. .. \
Pragniemy oficjalnie zawiadomić, iż Koło New York Samopomocy Mar .Koj, I 

przyjęło nazwę na terenie Stanów Zjednoczonych "Pólish Navy Weterana 
Association of America,Inc." ze względów czysto lokalnych warunków. Nazwa 
polska brzmi; Samopomoc 7reteranów Marynarki. Wojennej w Ameryce.Postaram 
się po krótce Wyjaśnić przyczyny tego kroku,tak, jak to się przedstawia na I 
tle tutejszego terenu.przede wszystkim chciałbym zaznaczyć,że nasz stosu
nek do Zarządu Głównego,jako organu zwierzchniego w niczym się nie' zmienia I 
1 w strukturze, całej naszej organizacji nadal jesteśmy Kołom New York 
Samopomocy Mar.Woj. ’
1,Jako organizacja nowa na terenie Ameryki o nazwie raczej nic tu nie zna- I 

czącej,spotkaliśmy się często z nieufnością i podejrzeniami b możliwą 
łączność z władzami warszawskimi,Trzeba było używać długich wyjaśnień 
w listach i prasie,przy każdej naszej imprezie i przedsięwzięciu.

2,Słowo "Weterana" w tym kraju jest używane w znaczeniu "Były Kombatant" ' 
i oczywiście najprościej wyjaśnia nasz stosunek do .służby wojskowej, 
^/łączyliśmy to słowo do polskiej nazvy, ponieważ należy liczyć się z po
lonią,o którą siłą rzeczy musiym się częściowo opierać. ' .

3. "Zainkorporowąnie" .-się /oficjalna rejestracja i zezwolenie na działal
ność charytatywną/ u władz Stanu New York da je nam oficjalną pieczątkę
organizacji pożytecznej w USA,przy tej okazji w "Certificate Of Incorpo- 

ration" w punkcie "cele organizacji" musieliśmy wyraźnie podkreślić na- 
- sze anty-komunistyczne nastawie nie, oraz ze względów zrozumiałych włączyć 

do członkostwa "Ueteranów U,S,Navy polskiego pochodzenia". To ostatnie 
posunięcie zwłaszcza daje nam wielkie ułatwienia we wszelkich zewnętrz
nych wystąpieniach.7ydaje nam się zresztą,że nic jest to wbrew duchowi 
naszego statutu,Inne,nieistotne i nieideologiczne zmiany w statucie do
tyczą procedury prowadzenia finansów i książek oraz istnienia t.zw, 
"Corporation Directors",rzeczy,które są kierowane ściśle przez "Corpora
tion Laws of the State of N.Y.”

7 wyjaśnieniu naszej sytuacji dodać muszę,iż bardzo znaczna ilość 
nas tutaj siedzi bez wiz lub stałego prawa pobytu i przynależność do orga
nizacji -poważnej i zatwierdzonej przez władze amerykańskie jest bardzo 
pomocną w sprawach imigracyjnych.



. - Naszo'dążenia do uznania-.nas przez Yeterans Adninistration oraz
. kontakty z Nąvy pępartment mają głównie ną celu ułatwienie życia naszym 

kolegom tak obecnie znajdującym się w Stanach, jak i tym,którzy wylądują 
w. tym kraju w'przyszłości,Mam wrażenie,iż nowe-prawo . imigracyjne,któro

■, oczekuje.'obecnie podpisu.prezydenta Stanów,zezwalające na wjazd 18,000- 
-'b.żołnierzy polskich,powiększy nasze koło liczbowo -i przywileje,o które 
staramy się,przydadzą się nowoprzybyłym, przy tej-okazji prosimy Zarząd 

..Główny o dawanie nas.zegp adresu 'wszystkim emigrantom,gdyż'inaczej trud-
' nóśći skontaktowania" są bardzo duże, jako, ż,e. przeciętny Polak jest -ńie- . 

słychanie leniwym'korespondentem.Kfi-żdy z nas tutaj,choć pracujący cięż
ko na życie, jednak gotów jest zawsze .znaleśó-chwilę czasu,by służyć .' 

.--znajomością terenu i warunków’ życia nowoprzybyłym.Przyjęła się już zasada, 
-..że gdy ktokolwiek z nas słyszy o jakimś wakansie na pracę,to przedewszyst- 
kim Stara się tam wsadzić kolegę z Samopomocy.

Cieszę się bardzo,że nasz wysiłek nad wydaniem albumu Trzydziesto
lecia został’ przyjęty z uznaniem przez kolegów z Zarządu. . •

Kończąc, ten list,prosimy o umieszczenie go w -"Naszych Sygnałach",’ 
aby nikt z naszych kolegów nie powziął niesłusznego mniemania co do 
poczynań Koła Nowojorskiego. : ■■ ■■ , .

Łączaray serdeczne pozdrowienia 
Koleżeńskie oraz wyrazy 'szacunku 

/-/Andrzej Guzowski -
■ Prezes, " ...

Dzielącpsię z naszymi czytelnikami-powyższą wiadomością pozwalamy 
sobie złożyć na tym miejscu.-w imieniu Zarząd Głównego i ogółu członków 
serdeczne gratulacje dla Zarządu i członków’ Koła New York z powodu osiąg
nięcia uznania jego działalności,Prześyłdmy Im ..jaknajserdećzniejsze ży-• 
czenia wszelkich pomyślności w pracy dla dobra i wspólnej sprawy, . . '

■---- oooOooo-----

Z BLISKA I Z D A..Ł.E K'-A.
Kol,B,BISKUPSKI, 2-g£: oficer s/s "Denmazk Bill" nadesłał list, 

w którym między innymi pis.ze; , ■
s/s "DEILLiRK HILL",na morzu,w drodze z Durbanu do Karachi,8.6,50

7 skrócie naszkicuję,co żeśmy dotychczas robili. Otóż-;jeden miesiąc 
/10.3 -10,/ szliśmy do zatoki pesrkiej/BAMDAR SHAHPOUR i- ABADAN/ blisko 
BASRA.Wyładowanie trwało również miesiąc z czego 3 tygodnie w zakazanej 
dziurze Bandor Shahpour,też absolutnie żadnych rozrywek i atrakc ji.Mały 
port z wioską,jako zapleczem,nawet kina, nie posiadającą.Na lądzie byłem 
3 razy na krótkim spacerze,by rozprostować kości. Tak wyładowaliśmy gros 
materiałów przeznaczonych przeważnie dla Teheranu - stolicy Iranu,.
W Abadanie postój parodniowy,gdzie resztę ładunku spławiliśmy.Bardzo du- . 
ży ośrodek rafinerii ropy - Anglo - Iranian oil Company Ltd.,Sporo oczy- - 
wiście Anglików jest tutaj zatrudnionych,doskonale uposażonych i mięsa- '

. kających w pięknych willach,dobrze wentylowanych i zacija.nionyGh^Najwięk
szą atrakcją i miejscem wypoczynku jest wspaniale urządzony klub,z base
nem pływackim,kortami tenisowymi; sale bilardowe,olbrzymi ogród,kino pod 
gołym niebem i t.p.Tam zaszedłem 2 razy,by odsapnąć i oderwać się od 
zgiełku na statku.Miasto właściwie duże,ale bardzo ubogie i brudne.Dopie
ro po zakończeniu wyładowania przyszło zarządzenie z Londynu,wysyłające 
nas do Durbanu,celem załadowania tam węgla i zawiezienia go do Karachi 
/Pakistan/.Szliśmy do Durbanu 18 dni,pokrywając odległość 4&00 mil,czyli 
około 10 węzłów,bo więcej z tego statku wydusić się nie da.Ładowanie węg
la niezwykle sprawne i szybkie,bo po 48 godz.nasypali nam 9500 ton i jaz
da na morze,Odległość do Karachi,4000 mil,czyli około 19 b.m .powinniśmy 
tam przybyć, w Durbanie. byłem raz przez kilka godzin na lądzie .Miasto 
nawskroś nowoczesne z pięknymi ogrodami i wspaniałymi gmachami,z całą ku
pą murzynów, Zulusów i Hindusów,Murzynowi w porcie zatrudnionemu pł&Oą 
tutaj Ł.7-10-0 miesięcznie + wyżywienie.W Karachi wyładowanie węgla prze
widujemy na 10-14 dni,czyli koniec czerwca,Co dalej nie wiemy .Może powrót 
do U.K. zahaczając po drodze po jakiś ładunek w jakimś porcie,ale również 
dobrze mogą nas szurnąć znowu po j:ikiś węgiel lub inne paskudzwto na tych 
wrodaoh.Oczywiście wszyscy pragniemy powrotu do Anglii,bo tak nam obiecy
wali jeszcze przed wyjściem stamtąd,a powtóre nikt; tutaj nie rozkoszuje



się tymi długimi podróżami i nie delektuje ...fruwającymi rybami i wschodom 
i zachodami słońca'..'.7arunki klimatyczne, j ale dotychczas,przyjemnejdużo zaw
sze słońca,ale również ..trochę wiatru i stosunkowo niezbyt duszne noce.. 
Atmosfera na statku bardzo dobra.' Z 1-szym oficerem Polakiem/KI\7ERSKl/- 
doskonale mi się pracuje.Jest on bardzo., kulturalny,taktowny i bardzo’ 
dobry marynarz.Master również niezwykle grzeczny i doskonały nawigator, ' 
Inni oficerowie mili i również' leultiiralhi.Wyżjrwienie. .b.dobre,kabina ■ 
obszerna,sold.-' Ina i wygodna. Jednym słowem'warunki pracy i pływania bez

' porównania lepsze niż na poprzednim statku,Tytiniemniej. to dalekie i dłu
gie odoięaie się do domu i przyjaciół zaczyna dawać rai się we znaki. 
Dni na .morzu, są straszliwie do siebie, podobne,czas niesłychanie wolno, 
płynie i koniec końców dla .sibie człowiek nic nie raa.Fizyczriie czuję , ‘ 
się bardzo dobrze,ale radości W sobie nadmiaru nie noszę,Po powrocie do 
U/K zrobię sobie dłuższą przerwę w pływaniu i tą perspektywą obecnie . 
ciągle oddychara.Mój powrót do Anglii w sierpniu .wydaje rai się raczej 
wątpliwy. - ■' ' ' - / ■' ■■'.' 1 ..w

...Nie potrzebuję oczy-.dśóie podkreślać,że będę się bardzo cieszył, 
gdy spotkamy się.y/ i odkopiemy ś tarę., nie zatarte wspomnienia z naszej 
górnej i-chmurnej. młodości’i przeszłości.

Końćząc-ten krótki reportaż,przesyłam najlepsze pozdrowienia 
i najserdeczniejsze życzenia zdrowia- i pomyślności dla wszystkich 
w Samopomocy, w- . .. _ Ma .• • ’....'l'”’-'.' C-■■

Dziękujemy serdecznie szanownemu koledze za. Jego ciekawy list 
i wyrażamy nadzieję,że w krótce będziemy' mogli powitać go w’Londynie.

Jednocześnie prosimy bardzo o dalszą korespondenciję,która nie- 
- wątpliwie przyniesie nam- znowu garść ciekawych -wiadomości,

' ' -: ! —OOOCOÓO  

Kol.pływają'cv -na m/y.:!!Seaforth" pisze nam w liście z dnia 
293.50:

".,, Załączam .składki-członkowskie za- 6 . miesięcy oraz lQ__sh.dla 
Komisji Opieki-SMY na cele'pomocy kolegom i koleżankom,przebywającym 
w szpitalach,Serdecznie dziękuję za- przesyłane, mi- komunikaty,które 
chociaż nie częste,są bardzo miłą gazetką.Załączam.moje najlepsze 
życzenia dla Zarządu S.M.W." .

.. Panięć szanownego kolegi o kolegach w szpitalach wzruszyła nas 
..-i spieszymy przesłać Mu nasze podziękowania. Jednocześnie dziękujemy- 

zą miłe sldva,które wyraził Pan pod adresem. "Naszych Sygnałów",słowa, 
które dodają nam otuchy w pracy i utwierdzają nas w. przekonaniu,że nie 
jest ona całkiem bezowocna.'Życzymy koledze wszelkich pomyślności i pro
simy pamiętaćo nas. , i' ; ...

'■... ..... ’ —— oooOooo----  . ■

' DZIESIĘCIOLECIE KAIPANII NORWESKIEJ .—— j — ■ ■ — ■ .-

, W dziesiątą rocznicę bitwy o Narwik,Stowarzyszenie b.Żołnierzy 
Brygady podhalańskiej zorganizowało w Londynie uroczyste zebranie,na 

; które zaprosiło wszystkich uczestników 'Kampanii Norweskiej,ra.in.i Zarząd 
, -SM77. . /' . ;

Informując o tym,korzystamy ze. sposobności,aby przesłać wszystkim 
naszym towarzyszom broni z pęd Narwiku jaknajserdeozniejsze życzenia 
wszelkich .pomyślności, ' ’ • . f--' ,

---- oooOooo-----
. : - - '■ ' ' ' -. . .. - ' ” - - i ;

ODZNACZENIA "PARTIOIPATION MEDAL" ' . ' .ę . -

.Komunikujemy wszystkim'-kolegom,że ci,którzy brali.udział w operac
jach na terytorialnych wodach norweskich,eonajmniej<przez 5 dni,mają- 
prawo do odznaczenia "participation Medal".

Zarząd Samopomocy skontaktował się w tej sprawie z Morskim Attachć 
Norweskim,zaś kol.Reszitny - OiC Polish Nawal Record Section,przy xflcd.-



miralicji - zajął się sporządzaniem spisów wszystkich uczestników',któ
rym to odznaczenie będzie przysługiwać.3 dalszym rozwoju tej sprawy 
poinformujemy wszystkich zainteresowanych we właściwym czasie,

---- 000O000-----
'REDUKCJA PERSONELU W SEKRETARIACIE S.M.-7

Ze względów oszczędnościowych prezydium Żarz.Głównego S,M,'i7, zredu
kowało płatny personel sekretariatu do dwuch osób,na skutek czego został 
rozwiązany kontrakt z panią Różą Malho.nme,która z dniem 1 czerwca r.b. 
przestała pracować, i

Pozwalamy sobie - w imieniu Zarząd Głównego,redakcji "Naszych Syg
nałów" i wszystkich kolegów - złożyć szanownej koleżance Malhomme ser
deczne podziękowania za kilkuletnią współpracę i życzymy Jej wszelkich 
pomyślności.

-—000O000----
HERBATKA KLUBOWA

Za.powiodzianaz poprzednim numerze "Naszych Sygnałów" zabawa,nie mogła 
się odbyć z powodu przeszkód natury technicznej.Natomiast w dniu 2 lipca 
urządzono - staraniem Komitetu Klubowego - Herbatkę - Brldge,w której 
wzięło udział ponad 50 członków i zaproszonych gości,W trakcie herbatki 
odbyła się loteryjka-tombola,która przyczyniła się do znacznego ożywie
nia tej imprezy.

Zapowiadaną zabawę przeniesiono na okres jesienny,o terminie 
powiadomimy naszych czytelników w odpowiednim czasie.

——oooOooo——

ZARZĄD HOTELU i RESTAURACJI uprzejmie przypomina,że noclegi zamawiać moż
na telefonicznie lub listownie pod adresem; S.M.77.-80,Drayton Gardens, 
London,S.77.10. Tel, FREmantle 1728.-/Ceny;od 4 sh.do7sh./Restauracja 
wydaje śniadania po 1/6,obiady i kolacje od 2/6.

Bar czynny od godz.12 do godz.15 i od godz.18.
Jednocseshie zawiadamia, się,że Zarząd Resta.ura.cji i Baru przyjmuje 

zamówienia na; prywatne przyjęcia,herbatki,śluby i t.p.O informacje 
i warunki należy zwracać się do pani M.Kuhn,zarządzającej Hotelem pod 
adresem Samopomocy - jak wyżej.

77 soboty i niedziele,od godz.18.-w Klubie czynna kawiarnia artyr 
czna-literacka "piekiełko" ,w której występują artyścijpanietM.Drue 
i Nina 01eńska,oraz pp. Franie,Refren i Ruszała.

Redakcja "Naszych Sygnałów" uprzejmie zawiadamia szanownych 
czytelników,że z powodu okresu letniego,następny, 8-my numer naszego 
pisma ukażg się w połowie sierpnia b.r.

------------------------------------------------------------------------------ oOo-------------------------------------------------- --------------- -—-—
Przypisek Redakcji flszelką korespondencję i zapytania prosimy 

uprzejmie kierować pod adresem; Redakcja "Naszych Sygnałów", Polish 
Naval Association, 80,Drayton Gardens, London, S.3.10.
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