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Cd {Redakcji
Kilka lat pracy Samopomocy Maro Wojo wytworzyło między innymi pew= 

nego rodzaju tradycje naszego wydawnictwa., Z komunikatów i biuletynów 
Zarządu Głównego wyrosły "Nasze Sygnały", jako pewnego rodzaju autono® 

■•miczne pismo, które chcielibyśmy, aby stało się jaknajbardziej .naszym 
^wspólnym pismem. Wspólnym nie tylko w sensie czytelnictwa, ale i pi® 
wsane j współpracy.

Zarząd Główny S0MoWo dążąc do jaknajlepszego utrzymania tej tra= 
,3dyC'J<i PróbuJe obecnie wydawanie "Naszych Sygnałów" w nowej, jak się to 
^zwykło mówić, szacie,, Myślimy, że forma ta będzie estetyczniej sza, 
^praktyczniejsza no i wreszcie co się może wydać napozór dziwnym ® 
ekonomicznie j s za o

a Mimo zmiany szaty = będziemy starali się zachować dotychczasowy 
wewnętrzny ton wydawnictwa = bez zmiaiŁs Prosimy wszystkich Czytelni® 
/ków o łaskawe uwagi co do formy i treści naszego pisma, oraz wszystkich 
władających piórem o jaknajszerszą współpracę,, Dotychczasowym naszym

„współpracownikom przesyłamy serdeczne podziękowania.,

REDAKCJAo
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ROCZNICOWE REFLEKSJE

We wrześniu minęło 13 lat od chwili wybuchu wojny, 13 lat od 
chwili gdy pierwsze bomby niemieckie spadły na Puck, Gdynię i Hel*

Pierwsze rocznice tragicznego września były szukaniem odpowiedzi 
na rozpaczliwe Dlaczego? A kiedy pług wojny przeorał nietylko świat, 
ale i nasze o nim pojęcia = dużo rzeczy zrozumieliśmy i może jeszcze 
więcej przebaczyli.,

W czasie wojny każda rocznica wrześniowa wydawała się na obczyź= 
nie ostatnią =■ tak jak każde następne święta u siebie w Kraju,

Później już, żeby nie prowokować losu nie wypowiadaliśmy słów 
ostatnie, następne, przyszłe.

Nadzieje i marzenia schowały się głęboko nietylko na codzień, 
ale nawet na rocznice.

Dziś, w czasie zimnej wojny, na peryferiach której gorzejet, zw, 
wojna prawdziwa, z okazji rocznic wychodzą one znowu na powierzchnię 
i próbują odpowiedzieć na dręczące pytania - kiedy = gdzie = jak.

Trudne pytania. Ileż to trzebaby znać elementów, znanych tylko 
bardzo niewielu, Ale nawet ci, znający wszystkie dane = czy wiedzą? I

Ileż to obserwujemy zjawisk, których nie sposób wymierzyć a skutló« 
ich przewidzieć, ileż tendencji,których odwrócić, ani zmienić nie 
sposób.

Jedno jest pewne. Świat znajduje się w równowadze niestałej, 
a nawet bardzo chwiejnej.

Gdzie spojrzeć, tam czai się bardziej!lub mniej jaskrawy konflikt?

Tu na wyspie, wyspie błogiego spokoju, obserwujemy ostre rozdźwię- 
ki wewnątrz obu partii - tak konserwatywnej jak i socjalistycznej.

Zachodnia Europa oczekuje na jakieś ”deus ex machina”, które 
postawi na Renie 1.00 dywizji.

Państwa satelickie zostają z dnia na dzień mocniej scalane poli
tycznie, kulturalnie, gospodarczo ze Związkiem Sowieckim, Ten ostatni 
obecnie z komunistycznymi Chinami planuje przyszłość Azji, świat arab
ski w narodowych ruchach szuka dróg wyjścia z impasu polityki kolonial
nej z jednej i groźby komunizmu z drugiej strony.
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Korea, Malaje, Indochiny - to dalszy ciąg gorącej wojny zaczętej 
w roku 1939, czy może nawet jak twierdzą niektórzy w 1914.

Wszyscy spoglądają w stronę Stanów Zjednoczonych,, Eisenhower czy 
3tevenson? Ale nietylko to. Pytanie jest ważniejsze,, Czy naród ame
rykański zrozumiał już swoją rolę i odpowiedzialność w przywróceniu 
równowagi światowej? I znowuź na tym olbrzymim tle splotu interesów 
globalnych - nasza lokalna, może relatywnie mała, ale dla nas najwięk
sza, najważniejsza - bo nasza sprawa.

I tu przychodzi na myśl rocznica druga, starsza od wrześniowej 
o lat 19 i 2 tygodnie - 1> sierpnia. Będąc jeszcze w powijakach swej 
odrodzonej państwowości, Polska stoczyła ziifycięska wojnę z Rosją So
wiecką o własną niepodległość i wolność Europy.

Pokrzepiająca rocznica. Ucząca, że nie wolno tracić nadzieji, że 
zgoda narodowa umożliwia skupienie sił moralnych i fizycznych, że póki 
my żyjemy — to zawsze możemy odebrać to co nam zabrała obca przemoc. 
Rocznica nie cierpiętliwych rozpamiętywać win i narodowych przywar, ale 
wyznania wiary w naród i jego ideały, a i także wyznania wiary w siebie 
i vi swoich.

Myślimy że skromne "Nasze Sygnały" są też wyrazem wiary w nas jako 
Polaków i ludzi. W nas jako pewną społeczność, którą wiąźe i jednoczy 
tak przeszłość, jak przyszłość. Piszemy do wszystkich - wszędzie. 
Wszędzie, bo jakże są prawdziwe słowa poety?

"Jest ziemia taka,
Któraby kości polskich
Nie midła w swym łonie?
Coby się nie napiła
Krwi i łez Polaka?"

Dodajmy do tego, źe nietylko krwi i łez, ale i potu. Mimo tego 
rozproszenia - wydaje się, źe czasami, może właśnie z okazji rocznic, 
czy pod modrym niebem Argentyny, czy na łące w Nowej Zelandji, czy 
w kanadyjskim lesie, czy londyńskim fiacie, czy wreszcie na środku 
Pacyfiku, myśli nasze mogą być bliźniaczo podobne. A nawet gdy są 
różne, to się spotykają gdzieś między Kamienną Górą a Oksywiem - bo 
napewno tam są najczęściej wysyłane.

Rzucając tę garść rocznicowych refleksji w stronę Oksywia,nie 
chciałbym zapomnieć o tych wszystkich, którzy w czasie 1-ej jak i 2-ej 
wojny światowej za Polskę życie oddali - jak i o tych, którzy w tęskno
cie za nią na tułaczce pomarli.

L. M



W PERYSKOPIE . |
W. BRYTANIA I

W sobotę 13-go września rozpoczęły się manewry marynarek państw 
Faktu Atlantyckiego "Mainbrace"., Ponad 160 jednostek belgijskich, 
brytyjskich, Duńskich, francuskich, holenderskich, kanadyjskich, nor
weskich i amerykańskich oraz około 85,000 ludzi brało udział w manew
rach, w tym około 1,500 amerykańskiej piechoty morskiej która dokonała 
lądowania w Jutlandii. Ćwiczenia objęły głównie Morze Północne i Bał
tyk aż po Bornholm. Manewrami kierował Adm. Sir Patrick Brind, główno
dowodzący Połnocno-Europejskimi flotami państw Paktu Atlantyckiego. 
W związku z manewrami organ Armii Czerwonej "Czerwona Gwiazda" atakował 
aliantów zachodnich i twierdził, że Rosja Sowiecka nie może ignorować 
udziału Danii i Norwegii z uwagi na pakt o nieagresji pomiędzy tymi 
państwami a Rosją. Manewry te, poza korzyścią płynącą z doświadczeń 
jakie wyniosą floty zachodnie, operując na tych mało sobie znanych 
wodach, mają duże znaczenie polityczne.

Są one bardzo wymownym stwierdzeniem źe Bałtyk nie jest zamknię
tym jeziorem rosyjskim, że klucz do wrót otwierających i zamykających 
Bałtyk jest w posiadaniu państw Paktu Atlantyckiego.

W obu wojnach światowych słabość militarna neutralnej Danii umoż
liwiała Niemcom uczynienie z Bałtyku morza prawie że wewnętrzno-niemiec- 
kiego. Dzisiaj siła morska Sowietów w stosunku do reszty państw bałtyc
kich jest tak przygniatająca, że wydawałoby się źe Bałtyk jest rzeczy
wiście tym rosyjskim morzem.

Ale pojęcie siły jest pojęciem względnym. Dzisiaj Dania nie jest 
neutralna. Za Dania stoi cała potęga państw Paktu Atlantyckiego.

Olbrzymie znaczenie Danii, posiadającej, jak powiedzieliśmy wyżej, 
klucz do wrót Bałtyku, polega właśnie na możności zaparcia tych wrót 
dla sowieckiej floty podwodnej, chcącej wydostać się na komunikacyjne 
szlaki Atlantyku. Dlatego też zagadnienie Bałtyku przestało być za
gadnieniem lokalnym, drugorzędnym i w ewentualnym konflikcie Zachodu 
ze Wschodem - na europejskim teatrze działań Bałtyk będzie miał zna
czenie pierwszorzędne.

To znaczenie Bałtyku nietylko w ewentualnym przyszłym konflikcie, 
ale i w przyszłej organizacji politycznej świata i Europy - stawia 
przed Polską, jako jednym ze współgospodarzy tego obszaru - pewne 
problemy w rozwiązaniach których potrzebna będzie Marynarka Wojenna.

ROSJA.
'The Royal Gazette" na Bermudach podaje ciekawe spostrzeżenia 
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swe^o korespondenta z podróży do Leningradu. Twierdzi on że Rosja 
kładzie szczególny nacisk na budowę ciężkich krążowników. Prawdopodobnie 
tego rodzaju polityka podyktowana jest obawą zamknięcia Czerwonej Floty
na Bałtyku i tym samym odcięcia wielkich jednostek. W związku teź 
z tym kanały łączące Zatokę Fińską z Morzem Białym i Arktykiem zostały 
poszerzone,aby umożliwić przechodzenie większym jednostkom. Pomimo 
wszystko jednak z uwagi na liczne bazy w Polsce i Wschodnich Niemczech, 
a co zatym idzie rozproszenie floty, oraz na wielką liczbę myśliwców 
odrzutowych w rejonie Bałtyku, Rosja nie potrzebuje się obawiać o swe 
jednostki morskie.

NIEMCY WSCHODNIE
Wschodnio-Niemiecka Policja Morska werbuje i wysyła młodych Niem

ców do Sowieckiej Akademii Morskiej w Leningradzie. Na terenie Wschod
nich Niemiec- działają też komisje werbujące mezczyzn do służby w ma= 
rynarce. Po załatwieniu formalności ludzie ci wysyłani są do Kuhlungs- 
borm.

NIEMCY ZACHODNIE
Kapitanat portu w Hamburgu wystawił koło latarni morskiej Schula- 

ner 21 metrowy maszt z głośnikami u szczytu. W chwili przechodzenia 
statku na maszt wciągana jest bandera oraz grany jest hymn państwowy 
kraju do którego statek należy. Statki 42 narodowości mogą być witane 
w ten sposób.

STANY ZJEDNOCZONE
Newport News Shipbuilding and Drydock Company ma rozpocząć budowę 

nowej klasy szybkich statków handlowych t.zw. mariner-class, zdolnych 
do walki z O.P. Statki te będą miały wzmocnione pokłady pod działa, 
miejsce z którego będzie mógł startować i lądować helikopter do wykry
wania O.P, oraz miejsca na wyrzutnie torpedowe.

SZYPER

W SPRAWIE POLSKICH SIL ZBROJNYCH
Dla tych kolegów, którzy nie mieli możności przeczy

tania Komunikatu Prezydium Rady Ministrów w sprawie Sił 
Zbrojnych podanego w prasie codziennej przytaczamy poniżej 
wywiad PATa z dnia 27 lipca b.r. z Prezesem Rady Ministrów 
i Ministrem Obrony Narodowej Generałem R. Odzieżyńskim.

REDAKCJA

1)-Czy Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie winny być odbudowane? 
Generał Odzierzyćski odpowiedział;
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-"Zależy to od ogólnej sytuacji międzynarodowej i od warunków politycz' 
nych, na jakich Polskie Siły Zbrojne miałyby być odbudowane. Zostaliś
my na obczyźnie dla walki o sprawę polską. Podniesienie zatem polskicl 
sztandarów wojskowych na Zachodzie w wypadku konfliktu zbrojnego mię
dzy wolnym światem a Sowietami, jest obowiązkiem polskiej emigracji. 
Stanowi to konieczność dziejową wobec tego, źe Kraj jest okupowany, 
a młodzież polska jest wtłoczona w szeregi wojska, dowodzonego przez 
sowieckiego marszałka Rokossowskiego i w większości przez sowieckich 
oficerów. Odtworzenie Polskich 'Sił Zbrojnych na Zachodzie 
całemu narodowi, a więc i żołnierzom w Kraju, skąd jedynie 
może wyzwolenie,"

uświadomi 
przyj ść

2)-Na jakich zasadach przewiduje Pan Generał odtworzenie PSZ?
a)"W~sprawie tej - odpowiedział General Odzierzyński - nasze legal

ne władze cywilne i wojskowe, jak również Rada Narodowa, niejednokrot
nie określały polskie stanowisko, Już w dniu 4 maja 1948 r. Rząd 
oświadczył,co następuje?

"Na wypadek gdyby konflikt istniejący między Sowietami a światem 
zachodnim przybrał formę starcia zbrojnego, udział Polski w tym 
starciu wymagałby uprzedniego przygotowania politycznego, wyra
żającego się w układach międzynarodowych, zawartych między Rządem 
R.P., a rządami państw zachodnich, T^lko taka bowieę podstawa 
udziału Polski w wojnie., mogłaby dać poręke, że krew polska nie 
będzie zmarnowana,”
W dniu 26 września 1948 r, Generalny Inspektor Sił.Zbrojnych 

Generał Władysław Anders, przemawiając na zjeździe Kol.Żołnierzy 
III Dywizji Strzelców Karpackich powiedział na ten temat?

"Jeżeli nadejdzie nowy tragiczny konflikt światowy musi to być 
jednocześnie godzina wskrzeszenia sprawy Polski wolnej, całej 
i niepodległej. Na tych dawnych hasłach nigdy nie smieniających 
się, musi być oparte pełne porozumienie traktatowe naszych legał- 
władz z miarodajnymi czynnikami zachodnich demokracji, Kraj nasz, 
znajdujący się pod coraz silniejszym terrorem okupanta nie powi
nien wszczynać jakiejkolwiek akcji zbrojnej. Byłoby to samobój
stwem najlepszych sił Narodu, Inne obowiązki ciążą na nas, źyją- 
cych w wolnym świecie. Nasze legalne władze państwowe są jedynym 
dysponentem, polskiego żołnierza, Tylko one orzekną kiedy interes 
polskiej racji stanu będzie wymagał rozwinięcia sztandarów Pol
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Wtedy staniemy na naszej dro
dze żołnierskiej,nie w służbie obcej, ale dla wywalczenia wolności 
i zachowania, całości oraz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny," 
W ciągu kilku ubiegłych lat Gen, Anders tę samąmyśl wyrażał wie

lokrotnie w swych wystąpieniach publicznych, ostatnio w dniu 3-go 
maja b,r, w przemówieniu radiowym do Kraju oraz 29 czerwca b,r, w 
dniu święta 1-ej Dywizji Grenadjerów, kiedy stwierdził raz jeszcze?

"Polskie Siły Zbrojne,jako zbrojne ramię Narodu,mogą być odtwo
rzone jedynie w oparciu o prawn państwowe. Prowadząc rozmowy na 
tematy związane z możliwością odtworzenia Polskich Sił Zbrojnych



czynie to zawsze w porozumieniu z polskimi konstytucyjnymi czyn
nikami politycznymi, a więc z Prezydentem R.P. i z Rządem." 

b) Dnia 6 lipca 1950 r. stwierdziłem na posiedzeniu Rady Narodowej 
R.P. między innymi?

"Jedynie legalne władze polskie mogą powołać Naród do nowych wy
siłków i ofiar. Naród polski może być pewien, źe nie nastąpi to 
zanim władze Rzeczypospolitej nie nabiorą pewności, źe wysiłki te 
nie pójdą, na marne, lecz istotnie służyć będą przywróceniu Ojczyźnie 
niepoćkcgłości, wolnos'ci i całości."
Dnia 6 kwietnia 1951 r. również powiedziałem na Radzie Narodowej? 
"Rozumiemy, źe wojska nie tworzy się z.dnia na dzień, źe muszą być 
różne fazy jego przygotowania i tUiiszej rozbudowy. Niemniej jednak 
podstawą naszego udziału zbrt jnego * ewentualnym konflikcie musi 

być zagwarantowane Polsce miejsce w budowli nowego świata."
W zakończeniu zwróciłem uwagę na konieczność przestrzegania następują
cych zasad?

1. Nie służy sprawie polskiej ten, kto gotów wdziewać obcy mun
dur □

2. W sprawach polityki zagranicznej i wojska wszyscy Polacy muszą 
znaleźć wspólny język bez względu na istniejące różnice partyj
no-polityczne.

3. 0 polityce zagranicznej i o wojsku mogą decydować jedynie pra
wowite władze państwowe.

c) W dniu 19 maja 1951 r. Rada Narodowa R.P. powzięła jedno™ 
uchwałę, któred treść pokrywa sigzcytowanymi powyżej wypowiedziami^ 
a której ostatni ustęp brzmi jak następuje?

"Deklarując swą wolę złączenia Polskich Sił Zbrojnych z siłami 
Zachodnich Mocarstw w razie zbrojnego konfliktu z Rosją, żądamy 
od Sojuszników określenia, jako jednego z celów wojny, wolności

Polski, oraz przywrócenia takich warunków, w którychby konstytucyj
ne władze R.P. mogły zgodnie z przysługującym im prawem sformować 
Polskie Siły Zbrojne i dysponować nimi.”

d) W ciągu roku 1951 Rząd R.P. na posiedzeniach Rady Gabinetowej pod 
przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej ustalił tezy w sprawie od
tworzenia Polskich Sił Zbrojnych. Są w nich określone warunki politycz
ne, od spełniania których zależeć będzie formowanie i użycie tych Sił. 
Szczegóły naszych sformułowań, przewidujących różne możliwości rozwoju 
sytuacji w poszczególnych fazach, nie mogą być, ze względów zrozumiałych 
jeszcze o publi kowane.

W ramach tych tez Generalny Inspektor Sił Zbrojnych Generał Władys
ław Anders został upoważniony do prowadzenia, wszelkich potrzebnych akcji. 
W ramach wspomnianego upoważnienia Generał Anders wraz z wojskowymi 
przedstawicielami 7-miu narodów Środkowo i Wschodnio-Europejskich, przed
łożył miarodajnym czynnikom wojskowym Zachodu memoriał, dotyczący moż
liwości udziału narodów z za Żelaznej Kurtyny w wysiłku zbrojnym wol
nego świata. Memoriał podkreśla konieczność uzgodnienia warunków po
litycznych tego współdziałania z kierownictwami politycznymi zaintere
sowanych narodów."
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3)-Co Pan Generał sądzi o projekcie t.zw. "Armii Wyzwolenia11, o któ
rej mówił ostatnio w Izbie Reprezentantów Kongresu Amerykańskiego 
seł Armstrong i Poseł Kersten?

^Wystąpienia członków Izby Reprezentantów pp, Armstronga i Kerstena 
są niewątpliwie wyrazem ewolucji poglądów amerykańskich. Jeszcze nie- 
■'"wno spotykaliśmy jedynie projekty jakichś legii cudzoziemskich. Na 
ten temat mówiłem w cytowanym już poprzednio swym przemówieniu na Ra
dzie Narodowej z kwietnia 1951 r. co następuje;

"Kilka, a nawet kilkadziesiąt tysięcy obywateli państw z za Żelaz
nej Kurtyny, wcielonych do armii sprzymierzonych w postaci takiej czy 
innej legii cudzoziemskiej, ma pewną realnie obliczoną wartość militar
ną. Jest to jednak wartość w porównaniu do sił wojskowych, mających 
być zaangażowanymi po stronie frontu zachodniego, raczej nikła. Na
tomiast odtworzenie narodowych armii, państw dziś okupowanych przez 
Sowiety, po stronie wolnego świata, zachowuje dla niego te wszystkie 
wartości militarne, które dać mogą legie, o których mówiłem, a urucha
mia jednocześnie, przez sam fakt swego powstania, niewspółmiernie wię
ksze wartości i siły.. Istotna siła tych armii będzie wpływ, wywierany 
na wszystkich obywateli narodów ujarzmionych, wcielonych do armii re
żymów satelickich - w polskim wypadku do armii Rokossowskiego. Zachód 
musi realnie liczyć się z potencjałem armii satelickich, których efek- 
tywy mogą sięgać wielu dywizji w pierwszym rzucie. Jedynym kataliza
torem, uruchamiającym ich uczucia narodowe i wiarę w intencje Zachodu 
jest powstanie na'Zachodzie ich własnych narodowych szeregów, walczą
cych w imię wolności świata i racji stanu tych państw, których obywa
teli system sowiecki chce siłą rzucić przeciw Zachodowi."

Cbecne wystąpienia Kongresmanów Armstronga i Kerstena świadczą 
o ich przyjaźni dla narodów z za Żelaznej Kurtyny i są już pewną pró
bą rozwiązania zagadnienia udziału narodów środkowo i wschodnio-euro
pejskich we wspólnym froncie wolnego świata, przy zachowaniu ich włas
nego oblicza narodowego. Projekt p. Armstronga zajmuje się raczej stro
ną techniczną tego zagadnienia - my zaś, Jak już wspomniałem na począ
tku, uzależniamy nasz udział od gwarancji politycznych. Jestem przekona 
że Kongresman Armstrong jest o tym dobrze poinformowany i rozumie wagę 
tego zagadnienia.

4)-Czy doszły do Rana Generała wiadomości o rzekomym werbowaniu woj
skowych polskich do jakiejś akcji dywersyjnej, organizowanej przez 
czynniki obce?

"Tak, słyszałem o tym. Słyszałem nawet więcej,n.p. że kilkunastu 
zwerbowanych wojskowych polskich ma wyjechać niebawem za ocean, celem 
odbycia tam specjalnego, długotrwałego przeszkolenia, gdzie pozosta
wać będą w obcej dyspozycji.

Muszę tu oświadczyć, że cała ta akcja jest robiona nietylko poza 
władzami legalnymi, ale wbrew jednolitej opinii całego polskiego obo
zu niepodległościowego, wyrażonej w uchwałach organizacji kombatanc
kich, społecznych oraz stronnictw politycznych. Nazwiska obywateli 
są mi znane. Akcje ich należy - w oparciu o zwartą opinię polską - 
potępić i uznać za warcholstwo, szkodliwe dla interesów narodowych."
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Z ŻYOA STOWARZYSZENIA

LONDYN

a/ Komisja Opieki i Fundusz im. ś.p. kpt. mar. J. GINSBERTA

Następujące dary wpłynęły na Fundusz J. Ginsbertaj
■ . ,1 TU o
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Karczewski 
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0 

0 
0 

9
O

 O
 O

 O
 O

 
O 

0 
o 

o 
o 

o
 o o

 o
 cv 

o 
o 

o

0.

0.
0.

To Lubieński 
W. Bogdanów 
Ho Chwalibóg 
Z. Kleczyńska

Samonomoc 
łi

Weteranów Mar, 
!1 tl

3 Woj <, New York 75 dolarów
30 dolarów ze specjalnym przez-

naczeniem na maszynę do pisania dla J. Łabudy.

W związku z tym ostatnim darem, kol. J. Łabuda nadesłał Komitetowi 
Opieki następujące podziękowanie?

"Dziękuję Kołu Nowy Jork i Zarządowi Głównemu za maszynę do pisa- 
nia którą dziś otrzymałem,, Fiszę własnoręcznie i cieszę się bardzo, 
źe mogę sam pisać do wszystkich. Nie pisałem od stycznia i juź tro
chę zapomniałem. Maszyna mnie się bardzo podoba i naprawdę bardzo 
dziękuję za nią."

Dary w naturze?

kol. H. Gryko - 3 funty czekolady
płk. L. Stankiewicz - 7 koszul, 7 krawatów,'3 pary skarpetek
kol. W. Żuławski - 2 zimowe koszule

Dary na S.M.W.

Miss Hall L. 1. 0. 0. kol. 0. Przybylinski Lo lc 0. 0.
kol. J. Wankowśki 7. 0. K. Sząlewicz 1. 0. ,0.

S. Kopecki 1. 0. 0. W. Starżewski 10. 0.
Ao Guluk 2. 8.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie.

b/ Komunikat Sekretariatu.

Sekretariat S.M.W. zamieszcza poniżej listę kolegów,z którymi mi
mo kilkakrotnych usiłowań nie udało się nawiązać straconej łączności. 
Koledzy ci nie odpowiedzieli na szereg listów od nas. Należy przypusz
czać, źe większość zmieniła adres, nie podając zmian do S.M.W.
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Ponieważ zapytania o informacje o nich i o ich adresy często wpły
wają do nas, chcielibyśmy byr pomocni w nawiązaniu kontaktu między 
szukającymi się kolegami. Zarządowi S.M.W® bez wątpienia również za
leży, by jaknajwiększa ilość nas utrzymywała łącznaść z organizacją; 
niestety Sekretarz jest bezsilny jeśli poszczególni członkowie nie 
zechcą współpracować z nim choćby formie podawania zmian adresów®

Zapewne także brak aktualnych adresów spowodował, źe koledzy ci 
nie otrzymują naszych próśb o zaległe składki członkowskie, oraz nie . 
otrzymują "Naszych Sygnałów," które częstokroć są nam zwracane przez 
pocztę®

Sekretariat S.M©W. apeluje do wszystkich członków którzy mają 
kontakt z niżej wymienionymi,by zawiadomili ich o naszych poszukiwa- 
niech i spowodowali,by koledzy ci we własnym interesie, nawiązali utra^ 
eony z nami kontakt. Zdaje sig, źe zespoleni w tej jednej jedynej na
szej organizacji,jaką jest S©M,W©? stanowić będziemy silniejszą i wię
cej zwartą grupę, której siłą jest solidarność i ścisła łączność we
wnętrzna® Da to oparcie szczególnie tym, którzy przebywają zdała od 
naszego środowiska® Poszukujemy i prosimy o nadsyłanie adresów i wia=
domości o 
ppor© mar®

następujących kolegach? 
Brzeskwinski Grzegorz por© mar© Kawerniński Leopold

mar. Chojnacki Henryk por® mar® Krefft Franciszek
sto mar © Diak Józef mat © Kuty Stanisław
poromar® Dobrodzicki Jerzy mat® Kryściak Stanisław
kmdr.ppor© Doroszewski Antoni kmdr©ppor© Lubelfeld Jerzy
st.mar. Drost Franciszek st© mar® Łagowski Kazimierz
kptomaroleko Drozdowski Stanisław bsm© Majka Władysław
bsm® Głuszek Wacław por. mar© Mayer Karol
sto mar. Ertel Wiktor st© mar, Matuszyński Zbigniew
st. maro Gil Zbigniew ml® insp® Miszewska Ewa
kol® Gontarski Wincenty por®mar®inz ©Missala Jerzy
sto bsmo Graczyk Franciszek kmdr©ppor© Milisiewicz Jerzy
bsm© Grefka Alojzy bsm© Mołdrzyk Emil
por© mar. Grochowicz Wiktor mat© Morkasiewicz Wiktor
sto mar© Grzeszcz Stefan Bsm® Mularczyk Józef©
PMSK GuzdWioł Anna st© mar© Myślicki Władysław
st© mar© Gutt Stanisław st© bsm© Nędzki Edward
st o mar © Heczko Antoni ppor,mar® Nitecki Józef
mat. Heroka Antoni bsm® Mowaczyk Michał
por. mar© Hedinger7Jerzy por© mar© Moworol Tadeusz
por© mar© Imiela Bogumił ppor©mar,' Olszewski Stanisław
por© mar© Jachimowicz Stefan kmdr©ppor© Pacewicz Wilhelm
kpt© mar© Janczewski Marian st© bsm© Paliga Dominik
ppor©mar© Jasiński Michał st© bsm© Pawiński Stanisław
ppor©mar. Jasiński Zbigniew bsm© Pizuński Jarosław
bsm® Jurczyk Kazimierz kpt© mar© Plezia Zbigniew
bsm® Karnowski Franciszek bsm© Pietraszak Kazimierz
kol. Karolewski Alojzy bsm® Podlewski Stefan
mat © Kasia Roman chor©mar© Presh Stanisław
b sm © Kostecki Władysław mat © Fyrcak Jan
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bsm. Radomski Marian bsiju Szymczak Antoni
st, mar, Samsonow Stanisław kol. Tenczar Kazimierz
bsm. Sawczyc Wincenty mat. Wicanowski Teodor
kol. Sawicki Feliks kpt, mar. Wojciechowski Witold
por,mar. Serafin Michał por, mar. Woźniak Mieczysław
stoiuar. Siedlaczek Zygmunt kpt, mar. Wróbel Józef
bsmt. Smylla Władysław por, mar. Wróblewski Czesław
mat. Socha Kazimierz bsm. Wrzesiński Stanisław
st, mar. Stachańczyk Stanisław kpt,mar0leko Zabroń Wilhelm
kol. Staniszewski Edward st, bsm. Zarzecki Kazimierz
bsm. Stiasny Karol per, mar. Zdanowicz Ludwik
por,mar. Surzyn Piotr kol, Zuczkowski Henryk
kpt. Szore Leon bsm. Zurkowski Jan
mat, Szubariski Włodzimierz kmdr, por, Lichodziejewski Ludwik

Jak ważną rzeczą jest posiadanie jaknajwiększej ilości adresów 
wszystkich byłych członków Mar, Woj, świadczą liczne fakty. Przycho
dzą listy, Nazwiska znajome, lecz listy leżą,bo brak adresu. Są pa
piery, dokumenty, książki Post Saving Bank, niejednokrotnie pieniądze, 
słowem szereg spraw, które mogą być ważne dla zainteresowanych. Jak 
załatwić te sprawy? Należenie do S,M.WO, podanie adresu i płacenie 
niewielkich składek, bo 1/ć na miesiąc, rozwiaźe niejedno zagadnie
nie, Czy to takie trudne? Sądzimy, źe w większości wypadków to tylko 
bezwład.

c/ Sprawa Zatrudnienia.

Sytuacja zatrudnienia na odcinku morskim w ostatnieh kilku miesią
cach uległa pogorszeniu. Odnosi się to przedewszystkir tvrh, którzy 
mają zamiar znaleźć zatrudnienie w Brytyjskiej Marynarc Handlowej

Na skutek kryzysu w żegludze, polegającym na trudności otrzymania 
carga vr wyniku sytuacji ekonomicznej tego kraju, duża ilość statków 
"stoi na sznurku”, Tym samym ilość niezatrudnionych marynarzy zwię
kszyła się i niestety w dalszym ciągu się zwiększa. Sytuacja ta stała 
się powodem tego, ze Związek Zawodowy Marynarzy / National Seamens 
Union / nie zgadza się na zatrudnianie nowowstępujących obcokrajowców 
jak również brytyjczyków, Stan ten powstał przed kilku miesiącami i 
trwa nadal, sprowadzając tym samym liczbę nowowstępujących do zera.

Jak wspomnieliśmy, pewnego rodzaju kryzys w żegludze dotyka nie 
tylko mających zamiar znaleźć za .rudnienie na morzu, ale i tych, którzy 
od szeregu lat już tam pracują. Najbardziej może dotyka tych, którzy 
nabyli praw do objęcia stanowisk kapitanów statków i pierwszych ofice
rów = odnosi się to do wszystkich bez 'względu na narodowość,

W stosunkowo niezłej sytuacji znaleźli się ci marynarze, którzy 
są na kontraktach czy to towarzystw żeglugowych, czy Shipping Federa- 
tion, oni bowiem są zatrudniani w pierwszej kolejności, a jeżeli i dla 
niih nie ma wolnych miejsc, to otrzymują oni rekompensatę pieniężną, 
wystarczającą na utrzymanie się na lądzie bez potrzeby naruszania ich 
oszczędności.
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d/ Redakcja "Naszych Sygnałów"

K o n k u r s. W związku z ustąpieniem kol. Moczulskiego ze stano
wiska naczelnego redaktora "Naszych Sygnałów", o czym wspominaliśmy w 
uprzednim numerze, Zarząd S.M.W. natrafił na duże trudności w wydawa
niu pisma. Trudności te spowodowały opóźnienie w wydaniu numeru i skut
kiem tego Zarząd Główny S.M.W. na ostatnim zebraniu zdecydował zaanga
żować płatnego redaktora i ustalił sumę wynagrodzenia w granicach od 
Ł. O. O. do Ł. 7. 0. 0. od numeru w zależności od umowy. Pierw
szeństwo mają członkowie S.M.W., względnie członkowie Mar. Woj. zamiesz
kujący w Londynie,i posiadający odpowiednie kwalifikacje.

W związku z tym Sekretariat prosi zainteresowanych Kolegów- o po
rozumienie się pisemne,lub telefoniczne celem podania bliższych szcze
gółów.

Redakcja "Naszych Sygnałói^" podaje do wiadomości, iż ze względu na 
koszta wydawnictwa,ilość egzemplarzy zostanie ograniczona do rzeczywis
tej liczby członków. Będą więc otrzymywać "Nasze Sygnały" jedynie ci 
członkowie, którzy mają uregulowane składki, względnie ci, którzy za
legają z nimi nie więcej niż jeden rok. Obecny numer zostanie, jeszcze 
wysłany wszystkim członkom, którzy figurują na liście członków S.M.W. 
& których aktualne adresy posiadamy.

e/ Zebranie Organizacyjne Koła Pań.

Z inicjatywy Zarządu Gł. S.M.W. odbyło się w dniu 28. 9. w loka
lu S.M.W. pierwsze organizacyjne zebranie Koła Pań S.M.W. na które 
przybyło 18 pań - rodzin członków S.M.W.

Celem "Koła Pań" jest współpraca z Zarządem S.M.W. w zakresie?
a/ opieki nad inwalidami, chorymi członkami S.M.W., ich rodzina

mi, znajdującymi się w trudnych warunkach, oraz w szczególnych 
wypadkach nad innymi członkami Mar. Wój.

b/ pracy na terenie klubowo?-towarzyskim,oraz inn rch prac, które 
Koło uzna za wskazane a Zarząd S,M.W. zaaprobuje.

Na zebraniu ukonstytuował się Zarząd Koła oraz powstały następu
jące sekcje? Sekcja Opieki, Sekcja Klubowa,oraz Biblioteczna.

Zarząd Koła zwraca się z gorącym apelem do tych Pań, które na 
pierwsze zebranie nie mogły przybyć, lub nie zostały o zebraniu po
wiadomione, ażeby zechciały porozumieć się z Sekretariatem Zarządu S. 
M.W., który udzieli im wszelkich informacji na ten temat. Pracy 
w Kole będzie bardzo dużo a członkiń jest bardzo mało.
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f/ Herbatka Towarzyska w S.M.W.

W dniu 28-go września o godz. 18-ej odbyła się dla członków S.M.W. 
herbatka. Była to pierwsza herbatka w nowym lokalu. Występ p. Danuty 
Kareł,oraz dancing były miłym urozmaiceniem wieczoru. Obecnych około 
90 osób. Sumę Ł. 7. 13. 6. zebraną z dobrowolnych datków przy wejściu 
przekazano na Fundusz Ginsberta.

g/ Kronika Towarzyska

W ostatnich miesiącach zawarli związek małżeński kol.

kpto mar. M. Michałkiewicz 
por. mar. dr. B. Ziętak

Obydwom Kolegom życzymy dużo szczęścia na nowym kursie życiowym.

Po dwóch przeszło latach pływania "zawinął" do S.M.W. na dłuższy 
urlop kol.Jo Mende.

W międzyczasie między rejsami przebywali na urlopie i odwiedzali 
S.M.W. kol. kol. i. Iglantowicz, W. Wojciechowski, M. Sokołowski, 
M. Oldakowski, Z. Janowski, J. Staczek, L, Ziembicki, F. Pitulkos 
H. Gryko, Z. Wojewódzki, E. Miodoński, K. Zubkowski.

Awizog
Na prośbę kol. W. CYGANA podajemy do wiadomości iż napisał on 

książkę pod tytułem "Granatowa Załoga". Wydanie i cena tej książki 
zależeć będą od ilości zgłoszeń które można składać w Sekretariacie 
S.M.W.

Sekretariat S.M.W. podaje do wiadomości, źe wpłynęło zaofiarowa
nie pracy w domu dla tych członków, którzy posiadają maszynę do szycia 
skóry i znają roboty rymarskie. Szczegóły w Sekretariacie.

h/ Klub S.M.W.

Dzierżawca Klubu S.M.W. przypomina źe ceny posiłków Klubowych 
/3 dania / dla członków S.M.W. są tańsze o ód. od cen normalnych i wy
noszą 3/-. /obiad - kolacja /. W wypadku zamawiania a la carte zniżka 
ód. dla członków obejmuje jedynie danie główne.

Ceny dla członków odnoszą się także do pokoi uojedyńczych /12/6 
ze śniadaniem/ oraz do noclegów w pokoju zbioi.wym /ó sh. bez śniada
nia/. Członkowie przy regulowaniu rachunku powinni zaznaczać iź- są 
członkami S.M.W.

GLASGOW

Zarząd Koła Glasgow napotkał ostatnio na duże trudności z pomiesz
czeniem na zebrania członków,oraz na ewentualne załatwianie spraw kan



celaryjnych. Dotychczasowe pomieszczenie w Domu Kombatanta ze wzglę
du na warunki i stosunki tam panujące jest nie do utrzymania. Gdyby 
ktokolwiek z miejscowych członków mógł znaleźć rozwiązanie i przyjść 
z pomocą w tej sprawie, pomoc taka będzie przyjęta z wdzięcznością.

NEW YORK

W związku z uchwaleniem nowego Statutu Samopomocy Weteranów Mar. 
Woj o, Zarząd S.M.W. wybrany na Walnym Zjeździe w dniu 11-go listopada
1951 r. podał się do dymisji i zgodni6' z nowym statutem został wybra-
ny nowy Zarząd w następującym składzieg 

Prezes kol, K. Brożek
I wice prezes " Z. Łopuch
II *•  " " A. Charłoziński
Sekretarz Org. '• K, Kowalewski

” Prot. " Maria Mackiewicz
’’ Fin. " H. Gottschalk

Skarbnik ” B. Juśkiewicz
Członkowie 11 W. Szczepski

’’ M. Łysakowski
Nowemu Zarządowi życzymy serdecznie jaknajlepszych wyników pracy.

WZAJEMNA POMOC
Nasz kolega J. stracił wzrok półtora roku temu, na skutek przeżyć 

wojennych. Los rzucił Go w środowisko angielskie, zdała od Polaków 
i mógł się porozumiewać z nimi tylko /.rzez pośrednika, dyktując i od
bierając listy w obcym Mu jeżyku. Wreszcie zwolniło się miejsce w cen- 
truta przeszkolenia dla niewidomych i nadszedł dzień, gdy mógł sam na
pisać list na maszynie. Niestety radość z tego bezpośredniego kontak
tu trwała krótko, bo po powrocie do Manchester nie miał już maszyny 
do pisania.

W mieście czuł się bardzo źle. Prawie całe swoje życie mieszkał 
na wsi i kochał pracę na roli. Po wyjściu z Marynarki Wojennej praco- . 
wał parę lat jako robotnik na farmie i teraz żył tylko nadzieją otrzy
mania z powrotem takiego zajęcia. Dla tych co chcieli Mu pomóc wyło
niły się dwa zasadnicze problemy. Pierwszy to dopomoźenie Mu w otrzy
maniu pracy, drugi to umożliwienie Mu bezpośredniego porozumiewania 
się z ludźmi, zdała do Niego, czyli dania Mu maszyny 'do pisania na 
własność.

W rozwiązaniu drugiego zagadnienia pomogło Kolo New York, Dobrzy 
niezawodni koledzy, na pierwsza wiadomość o tym, czym byłoby dla ociem
niałego ich kolegi otrzymanie maszyny, zebrali i przysłali pieniądze 
na jej zakupienie, niezależnie od stałej pomocy finansowej,

Otrzymanie tych pieniędzy zbiegło się z drugim niemniej rados
nym wydarzeniem, bo J. dostał pracę na farmie. Już więc nie do Man
chester, a w okolice Exeter wyjechał pewnej soboty wysłannik Zarządu 
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Głównego S.M.W. z-nową, portatywną maszyną ze specjalnymi nakładkami 
z alfabetem BrailleJa, ułatwiającymi pisanie niewidomym. Po przyjęć- 
dzie na drugi dzień rano do miasteczka, położonego o dwie mile od far
my, gdy zapytał o drogę właścieiela zajazdu przy przystanku autobuso
wym, usłyszał w odpowiedzi? "Ach to się "Sonny" ucieszy z wizyty i z 
maszyny?" "Jaki Sonny"? Z ust oberżysty, a potem i innych sąsiadów 
równie widocznie poruszonych przyjazdem gościa padają wyjaśnienia. 
Wszyscy tu.znają J. jedynego Polaka w tej okolicy, gdyż niedaleko stąd 
pracował przez parę lat zanim oślepł i potrafił wzbudzić nietylko mi
łość ogólna tak, źe Go powszechnie nazywają "Sonny", ale i szacunek 
i uznanie dla swej pracy, czego dowodem jest to, źe ci właśnie sąsie- 
dzi znaleźli Mu teraz zajęcie. Dumni też są z Niego, źe On wszędzie 
zyskuje serca, bo i w centrum przeszkolenia tak Go cenią, źe już Go 
z farmy zabierali na niedziele i zaprosili na Święta Bożego Narodzenia. 
Ta życzliwość,którą sobie jeden Polak zaskarbił, nastraja przychylnie 
i do innych Polaków,co się objawia w serdecznym przyjęciu gościa z Lon
dynu. Na farmie wita go młody chłopak, bo J. ma tylko 28 lat, a wygląda 
na 20-22. Drobna, zgrabna postać, ładna pogodna twarz o gładkiej, opa
lonej cerze; płowa,jak len,czupryna i szare oczy, które nie zatraciły 
jeszcze wyrazu natężenia. J. widzi tylko cienie, ale raczej odgaduje 
co one oznaczają, bo nie może rozróżnić, czy stoją przed nim trzy osoby, 
czy jedna. Porusza się swobodnie i tylko ręce, które macają furtkę 
zdradzają ociemniałego. Farmę tę znał przedtem, więc dajr sobie na niej 
radę. Właściciel farmy pokazując stóg postawiony przez J. równo i sta
rannie mówi? "On jest ślepy, a zrobił to lepiej niżbym ja potrafił. On 
wszystko może robić i bardzo dobrze pracuje, tylko traktorem jeździć nie 
może,"

J. L. jest teraz zadowolony, choć zdaje sobie sprawę, źe i te cie
nie, które jeszcze rozróżnia mogą się okryć zupełnym mrokiem.

"Wiem źe muszę się bardzo uczyć pisania na maszynie i Braille’a, 
bo jak zupełnie zaniewidzę, to pewno nie będę mógł pracować tu dłużej" 
- zwierza się ze spokojem, "Doktorzy mi powiedzieli, że to nerwy oczne 
zamierają, a jak to nerwy,to ja teraz prawie nie palę, żeby ich nie 
drażnić i tak mi się wydaje, źe odkąd tu jestem to mi się nie pogarsza. 
Dobrze mi tu jest. Mam teraz ule, a gospodarz pozwolił mi hodować ku
ry, to może sobie odłożę na wypadek gdyby gorzej było."

Radość z maszyny do pisania jest tak ogromna, źe szkoda iż ofia
rodawcy nie mogą widzieć rozjaśnionej twarzy Janka, gdy dotyka jej 
wieka, gdy je gładzi? Nauka otwierania tr,Tn kratko. Sprawne palce 
opanowują to szybko i dokładnie. A potem pisanie. "Nie pisałem od 
końca stycznia - mówi - to pewno zapomniałem". Palce jednak trzymają 
się klawiszy umiejętnie. "Czy to "p" a to "m" - pyta po kolei o wszys
tkie litery, a po chwili juź przypomniał sobie i pisze prawie bez błę
du śliczne podziękowanie, (patrz Komisja Opieki) i tak się cieszy, źe 
je sam wystukać może? Juź to słowom "bardzo dziękuje" i przeprosinom 
za"tyle sprawionego kłopotu" niema końca, a wypowiedziane są one tak 
prosto i szczerze,jak tylko człowiek prawdziwie wdzięczny wyrażać 
potrafi.
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Rozmowa przechodzi na zapytania o kolegów; co sie z kim dzieje, 
na wspomnienia o powiecie Kartuskim,, z którego J. pochodzi, na relacje 
rodzinie© Jest jeszcze jeden temat do poruszenia® Jest to historia 
otrzymanego palta, W ciągu całego swego ciężkiego bezrobocia, bo do 
bezrobotnych został zaliczony, wszelkie pytania o swoje potrzeby, 
które trudno było odgadnąć przy wysyłaniu Mu paczek, pomijał milcze
niem© Wreszcie, gdy już nie mógł sobie poradzić Inaczej, podyktował 
komuś nieśmiałą prośbę o ciepłe palto, ale - o ile to będzie możliwe, 
to nie podniesie kosztu i nie sprawi specjalnego kłopotu - żeby było 
w kolorze niebieskim. Teraz, w rozmowie przyznaj© się raz jeszcze jak 
Mu zależało by mieć palto tego koloru, który lubi i takie właśnie we
dług opisu otoczenia otrzymał, więc sprawia Mu przyjemność jego noszen: 
Ileż wrażliwości może mieć ociemniały, z której nie wszyscy zdają so
bie sprawę! Z każdego wdania wypowiedzianego przez Niego samego i prz<
Jego otoczeni® wyłania sig charakter J. Jego postawa, Jego siła ducha 
i jasnem sig staje, że ten kolega, któremu zdrowi pośpieszyli z pomo
cą, obdarowuje ich wzamian czymś nierównie większym, bo niefiylko jest 
przykładem dzielności i dawania sobie rady w każdym nieszczęściu i w 
każdej okoliczności, ale przecież pozyskał On dla nas wszystkich dobre 
imię Polaka na obczyźnie©

Z KOLEGAMI PO SWIECIE
Dzisiejszą naszą gawędę rozpoczniemy listami "niezawodnego" kole

gi KRAKUSA, który przemierzając wżdłuź i wszerz Pacyfik dzieli się a 
nami swymi wrażeniami i obserwacjami.

"Hong Kong, 25. 6. 52.

Już dobre kilka miesięcy upłynęło od czasu kiedy pisałem© Dziw
no mi też trochę, że pomimo tego iź jest nas tu 7-miu, żaden z nas nie 
otrzymał ani żadnego komunikatu,ani też żadnego pisma. Nie piszę tego 
w formie wymówki, a raczej niepokoju, źe może o nas zapomniano, albo też 
może S.M.W. niema naszego adresu.

My z New Orlean przez Zatokę Meksykańska i malowniczy Kanał Panam- 
ski wyszliśmy na Pacyfik biorąc kurs na Indo-Chiny. Po bardzo przykrej 
podróży przez Atlantyks Ocean Wielki, chcąc nam dać jak gdyby rekompen
satę leżał przed nami niby płyta roztopionego ołowiu. Po 28 dniach 
podróży wpłynęliśmy do portu Alloha na egzotycznych Wyspach Hawajskich 
celem uzupełnienia wody i paliwa. 24 godziny postoju w tym cudnym za
kątku świata każdy spędził bardzo indywidualnie jako źe przed nami cza
iło się znowu dwadzieścia kilka dni podróży. 0 wschodzie słońca wegna
liśmy uroczą wyspę odurzeni zapachem kwiatu Hawaii. 1 znowu Pacyfik 
leżał przed nami rozgrzany podzwrotnikowym słońcem. Koło Formozy ostat 
nia poprawka kursu doprowadziła nas do wybrzeży Indo-Chin.
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Przy ujściu rzeki Saigon wzięliśmy pilota oraz dwóch żołn'erzy z 
bronią maszynową celem obrony statku., przed ewentualnym atakiem party
zantów komunistycznych. Około 60 mil w górę rzeki idzie się jakgdyby 
w alarmie bojowym, kiedy załodze nie wolno przebywać na nokładzie.

Na szczęście obeszło się bez przygody, choć czerwoni partyzanci 
atakują często przepływające statki zadając poważne straty. Sam port 
Saigon jest ogromnie ruchliwy;z braku mola statki cumują się burta do 
burty, czekając kolejności wylądowania. Lez'eliśmy w związku z tym na 
kotwicy wylądowywując się na barki. Pomiędzy burtą statku a cumujący
mi sig do niego barkami pływają ohydne, nabrzmiałe, cuchnące, czarne 
trupy ludzi, tuż obok na tej samej barce, chuda jak sama nędza kobie
ta czerpie wodę z rzeki do picia.

Jest miasto Saigon - stolica Indo Chin; są neony, kina, wytworne 
restauracje kabarety - są lśniące limuzyny i służba we frakach i klej
not?/ i stroje wieczorowe, ale to wszystko,to maleńka Wj epka w ogromie 
miasta i oceanie nędzy tak potwornej, źe nawet dzisiejsza Rosja Sowiec
ka podobnej nie mogłaby wyreżyserować. Chcąc się dostać do portu trzeba 
właśnie przebrnąć po uszy w tej nędzy Dalekiego Wschodu - gdzie dosłow
nie na dołach kloacznych stoją nędzne szałasy z trzciny, błota, papie
ru i starych blaszanek budowane - nie ma ulicy ani chodników, jest cu
chnąca aż do rozpaczy przestrzeń, zalana kalem. Jedno wielkie śmietnisko 
a na nim tysiące nagich, chudych szkieletuj dzieci, bezpańskich wynędz
niałych psów, nieprzebrana ilość ludzi. Zda sig źe cała żółta rasa 
zwaliła sig na jedną ulicę, zgiełk, zaduch gotowanych na ulicy potraw, 
a. nad tym miliardy much i komarów.

Oto Daleki Wschód. Śmierć tu nikogo nie dziwi,ani nie smuci; lu
dzie umierają i rodzą się na ulicy. Drożyzna okropna. W najgorszym ga
tunku papier do pisania i kilka kopert kosztują 40 plastrów /L.l. - 
55 piastrow/ kilogram jabłek 6C piastrow, winogron 150 plastrów. Za 
skromny posiłek w restauracji europejskiej płaci się 130 - 150 plastrów.

Toż na miły Bóg w takich warunkach trudno się dziwić, że naród ten 
skłonny jest przyjąć samego diabła nie tylko omunistów, bo przecież 
żadna zmiana na gorsze nie jest tu możliwa. W samym mieście wszystkie 
gmachy rządowe oraz skrzyżowania ulic obsadzone są przez wojsko. Nao- 
gół jednak spokojnie.

800 mil na północ leży Hal Fong, drugi port pod względem wielkości 
gdzie oddaliśmy resztę ładunku, jest to już strefa przyfrontowa, ulice 
miasta roją się od żołnierzy różnych broni. 15 mil od miasta leży linia 
frontu. Przez cały dzień słychać kanonadę artylerii i ciężkie odgłosy 
bombardowania przez francuskie lotnictwo. Linia frontu "gdzieś' w gó
rach" walki typowo pozycyjne, wojska komunistyczne /Viet Min/ zalegają 
szczyty gór gdzie akcje może jedynie prowadzić lotnictwo i wojska spa
dochronowe - te zaś ponoszą olbrzymie straty. Postrachem komunistów są 
szturmowe oddziały Legii Cudzoziemskiej, które nie biorą wogóle jeńców 
i odwrotnie. Dowódca wojsk komunistycznych jest gen. Ocsi-Otahi-Minth 
od jego też imienia komuniści nazwali Indo Chiny Viet Min /francuskie 
Viet-Nam/o Generał ten wyjątkowo podobno inteligentny władajacy świet
nie 7-ma językami jest tu postacią ogromnie popularną - mają też komu
niści swoją walutę. Ludność raczej sprzyjająca komunistom, którzy są 



świetnie wyposażeni i uposażeni*  wtedy kiedy będąc gościem żołnierzy 
Legii Cudzoziemskiej widziałem ręczne karabiny francuskie z®®.1936 r.

Miasto małe jednak daleko czyściejsze i bez takiej błyskotliwej 
nędzy jak Saigon® Ceny o jedną trzecią wyższe,jak w Saigonie® Funt an
gielski i dolar amerykański w wolnym handlu płatny trzykrotnie więcej 
od. ku?su bankowegoo Gros siły roboczej w porcie stanowią kobiety, małe 
czarno ubrane, płaskie o malowanych na czarno®□®zębach® Port przyjmuje 
przeciętnie około 40 statków miesięcznie® Olbrzymim procentem przywo
żonego ładunku jest amunicja i bomby lotnicze®

List ten już piszę na półwyspie Malaj skini, gdzie ładujemy rudę że
lazną do jednego z portów, w Japonii® Port gdzie stoimy - a zwie się 
Dungun - jest raczej "dziki” bez przystani® Jedyną atrakcją jest właś
nie ta kopalnia rudy® Idzie stąd na eksport także kauczuk i cyna ale 
kopalnie te, czy plantacje są w rękach komunistów /?H!/ i narazie 
nieczynne® Statek nasz w dalszym ciągu jest w trakcie sprzedaży Japoń
czykom i poważnie liczymy się wszyscy z powrotem do Anglii drogą po
wietrzną, co ostatecznie nikogo nie zmartwi® Cała nasza siódemka ser
decznie pozdrawia, wszystkich kolegów i członków S.M®W® "

27® 7® 52, - Pacyfik,
W pierwszym rzędzie ogromnie wszyscy dziękujemy za komunikat Sa

mopomocy, który przyszedł na moje ręce a zastał nas w Japonii® Nie by
łem wcale zdziwiony, nie znajdując mojego listu pisanego z New Orleanu® 
Cenzura pewnie uznała go za niemoralny i nie zamieściła® Bobrze mi tak 
Nie zrażony wcale tym wysłałem drugi z Hon Kongu - o ile pamiętam cał
kiem przyzwoity®

A więc statku żeśmy nie sprzedali rozeszło się tam o marne kilka
naście tysięcy funtów® Może to zresztą i lepiej® A oto dalsza korespon 
dencjas

Wychodząc w Hong-Kongu otrzymaliśmy depeszę kierująca na. nie do i 
Hirochita /Japonia/ jak było przewidziane, a do portu Muroran® Przedłu 
żyło to nam podróż o kilka dni jako, że musieliśmuy przejść wzdłuż ca
łej Japonii® Zacumowaliśmy się wreszcie w Muroran - południowym porcie 
ostatniej wyspy w archipelagu Japońskim t®zw® Hokkaido, którą nie tak 
dawno nawiedziło silne trzęsienie ziemi®

Port jest olbrzymi najeżony lasem kominów fabrycznych, na redzie 
leży kilkadziesiąt statków - przeważnie Japońskich - czekających na za 
lub wyładowanie. Wnioskując z ogromu portu spodziewaliśmy się zastać 
duże miasto tętniące życiem i użyciem, tymczasem przywitało nas małe 
60-cio tys® miasteczko wtulone w góry, ciche, bezpretensjonalne, ra
czej ubogie choć biedy ani nawet niedostatku nie znać® Naród cichy, 
ruchliwy, pracowity jak mrówki, nad wyraz czysty i do przesady uprzej
my® Przysłowiowa grzeczność japońska spotykana na każdym kroku i w kaź' 
dych okolicznościach, która często krępuje® Szczególnie żenująca jest 
aż do przesady uniżoność kobiet®

Ogólnie‘ceny przystępne a nawet niskie® Najlepsze miejsce w kinie 
200 yen /L s 998 yen. d ża butelka piwa .150 yens pyjama jedwabna męska 
1000 yen, Ale właściewie to nie ma co kupić. Sławna porcelana japońska 
rzeczywiście śliczna poza tym cała masa drobiazgów, w których chyba
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Japonia celuje, trudno natomiast znaleźć osławione jedwabie japońskie. 
Obszedłem dokładnie wszystkie sklepy w poszukiwaniu szlafroka męskiego 
i damskiego. Napróźno. Albo miasto zbyt małe, albo wszystko idzie na 
eksport.

Jedyny alkohol,jaki tu można dostać to słynne japońskie "saki"; 
wszystko co zachęca do napicia się tego trunku to prześliczne wazoniki 
i miniaturowe naczynka w kształcie miseczek^ Podają zaś tg ciecz na... 
gorąco. Ma smak jakiegoś odwaru roślinnego bez najmniejszej mocy = a 
jednak po wypiciu kilkudziesięciu takich "miseczek" w głowie się tworzy 
dziwny zamęt - i wreszcie człowiek sam nie wie kiedy jest zalany w "krat
kę". Japończycy piją tego niezmierne ilości, a przytym bardzo lubią i umią 
się bawić. Kabarety i nocne lokale pełne. Śladów żadnych okupacji nie 
znać, choć wojsko U.S.A. stacjonuje w mieście,a raczej na nadbrzeżu w.„„ 
namiotach. Dziwimy się temu, bo znając amerykańską ochotę do wygód trud
no pogodzie ten widok z opustoszałymi hotelami w mieście. Albo więc są 
bliscy opuszczenia Japonii,albo w ten sposób okazują delikatność i dają 
odczuć, źe okupacja skończyła się rzeczywiście. Najbardziej dziwi mnie to, 
źe tu nikt nie. interesuje się wogóle dolarami,ani funtami angielskimi. 
Jest absolutnie niemożliwe zmienić te walutę prywatnie,co podczas mojej 
długiej włóczęgi po świecie pierwszy raz spotykam.

Pogoda tu,mimo pory letniej, zdecydowanie chłodna i nad wyraz mokra. 
Zjawisko to zresztą łatwe do wytłumaczenia. Leżymy dokładnie na tej sa
mej wysokości co Władywostok a stamtąd nie można się nigdy nic dobrego 
spodziewać. Do tego właśnie Władywostoku potrzebujemy zaledwie dwa dni 
podróży statkiem - a więc z góra 500 mil. Wreszcie po wylądowaniu i 7- 
mio dniowym postoju wyszliśmy pod balastem do Kanady /Vancouver/ gdzie 
lądujemy zboże do Hamburga,lub Bremen. Dziś upływa 16 dni podróży i je
dyny ląd,jaki mieliśmy stosunkowo blisko to wyspy Kurylskie i.. Kamczat
ka /Brrr.../ Stamtąd też z morza Beringa wieje mroźny wiatr, który nas 
otula kilkanaście razy na dobę w gęstą, źółto-mleczną mgłę; w tej mgle 
zresztą idziemy od samego wyjścia z Japonii,nie tracąc jednak nic na 
szybkości, gdyż północny Pacyfik pusty, jakgdyby wymarły. Przez całą 
podróż nie spotkaliśmy ani jednego statku, a do najbliższego lądu mamy 
około 10 kim. ale... w dół. Pod kadłub statku. Wszyscy 'esteśmy trochę 
podenerwowani tym Hamburgiem, bo na dobrą sprawę to możemy się tylko 
otrzeć lewą burtą o Anglię i iść po wylądowaniu znowu gdzieś na Daleki 
Wschód,lub,co gorsza,na Madagaskar. Jesteśmy w tej niewygodnej sytuacji, 
że obowiązuje nas z Kompanią dwuletni kontrakt,jeśli statek w tym czasie 
nie wchodzi do U.K. I tego właśnie "pay off" nie możemy dostać jeśli 
f,stary''nie zechce. A zanosi się na to że nie zechce,bo załogę ma dobrą 
i niechętnie się jej wyrzeknie. Tu jednak już musimy sobie radzić indy
widualnie - ale za wszystkich śmiało mogę zapewnić, źe tęskno nam juź 
do starej wygodnej Anglii. Ciekawi też jesteśmy nowego "locum" S.M.W. 
oraz pilno nam bardzo do uiszczenia składek członkowskich. A więc już 
z Kanady przesyłamy serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, a specjalne 
dla "Naszych Sygnałów" za łaskawa pamięć."
P.S. Specjalne i bardzo serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Kolegów 
przesyła Kmdr. Biskupski."
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Serdecznie dziękując koledze Krakusowi za jego listy /i prosząc o jesz
cze/ donosimy, że "niecenzuralny” list ukazał się w poprzednich Sygnałach 
/maj - czerwiec/o Przesyłamy pozdrowienia dla całej "Siódemki" wyrażając 
nadzieję, że może statek wasz nie tylko pokaże tej wyspie lewą burtę, 
ale że prawa do niej przycumuje. Więc do widzenia na 20 Wetherby Gdns.

Z wspomnianego w liście kol. Krakusa Vancouver8u otrzymaliśmy list 
od kol. Mariana KADUŁSKIEGO, który po opuszczeniu Argentyny, tak się 
dzieli swymi kanadyjskimi wrażeniami....

Vancouver 23. 60 52.
"Okazuje się,że o robotę tutaj wcale nie jest łatwo, Moje począt

ki tokarstwa, czy buchalterii bez lokalnej szkoły, w tym kraju, gdzie 
na każdy vacans mają szereg kandydatów z latami doświadczenia - na nic 
się nie przydały. Zacząłem obserwować, a tygodnie idą jeden za drugim 
bez pracy. Na szczęście R1 " p^^trwania naszego kobietom jest tutaj 
znacznie łatwiej o pru . fc Żona, jako angielska stenotypistka, mimo że 
z norweskiej szkoły, dostała pracę po paru tygodniach. A gdy ostatnio 
musiała ją zmienić,to po tygodniu dostała jeszcze lepszą i lepiej płat
ną. Zatrudniają tu kobiety gdzie się da, gdyż płacą im znacznie mąiej. 
W Latino Ameryce,czy nawet w Anglii,nie do pomyślenia są te rzeczy, 
które się tu widzi. Doszło wreszcie do tego, źe uważałem się za "lucky" 
gdy mogłem, używając "protekcji”, dostać robetę w szpitalu jako "clea- 
ner” gdzie obecnie pracuję. Acha, wypadałoby wspomnieć, źe byłem jako 
”oiler”, czyli smarownik na małym statku przybrzeżnym i byłbym tam jesz
cze, gdyby nie moje usterki słuchu, które jeszcze bardziej dokucqły przy 
potwornym hałasie motorów. Mechanik na wachcie musiał zbyt często pow
tarzać rozkazy, gdy trzeba było coś innego zrobić niż "rout’’-'”. Tę pra® 
cę też dostałem przez protekcję byłych R.N.S. Na "dish washer:a” ,utaj 
ogłoszenia są "experienced” tylko, a także na "window cleaner!a",. Na 
tym tle oczywiście staje się zrozumiałe, że jak się zorientowałem w 
w warunkach tutejszych to postanowiłem skorzystać ze swojej "kwoty" 
na emigrację do U.S.A., którą otrzymałem jeszcze w Buenos Aires.

Jakie macie wiadomości ze Stanów, co do możliwości pracy i oko
licy, w której najlepiej się zadomowić."

Uzupełniając obraz pierwszych kroków osiedleńczych na gruncie Ka
nadyjskim podajemy z kolei j^t kol. BROWARiKIEGO który posiadając kwa
lifikacje fachowe,’ znała.' stosunkowo łatwo pracę, dzięki tylko włas- 
nym staraniom i tak opisuje swoje pierwsze wrażenia;

Montreal 1 września 1952.
"Nareszcie po b-ciu dniach weszliśmy do rzeki Sw. Wawrzyńca. Rze

ka ta o przeciętnej szerokości 20 mil /od zatoki do ^uebec/ wygląda 
uroczo, szczególnie prawy jej brzeg, górzysty i mocno zalesiony jest 
niezwykle malowniczy. Po wylądowaniu i załatwieniu formalności, całe 
towarzystwo zaczęło łapać pociągi we wszystkie strony Kanady. Miasto 
($uebec jest histeryczną fortecą francuską, strzeźąca wejścia do rzeki 
ov. Wawrzyńca. Tu dokonały się ostatecznie losy francuskiej kolonii, 
kiedy to angielski generał Wolfe zdobył to miasto w 1642 r.
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Do Montrealu przybyłem 8-go lipca. Wszystko co następnie miało miej
sce a zatym urządzenie się, znalezienie pracy, mieszkania, poznawanie lu
dzi - wszystko to uczyniłem sam,z czego jestem dumny. Z przykrością stwier
dzam, że od byłych kolegów z Mar. Woj. osiadłych w tym rejonie naimniej- 
szej pomocy nie uzyskałem i z przykrością zmuszony byłem to całt. towa
rzystwo zignorować zapominając, że kiedykolwiek łączyły nas wspólne spra
wy. Objawem godnym wzmianki jest fakt przyjaźni zawartej z rodakami na 
statku. Ludźmi z rozmaitych sfer oraz części Europy. Ludzie ci, podobni emi
granci jak i ja, nawzajem sobie pomagali finansowo, zżywając się szybko 
i dając dowód,źe Polacy w trudnych sytuacjach, przewyższają inne narody 
zaradnością i wzajemną pomocą.

Montreal,metropolia Kanady, jest położony na wyspie 26 mil długiej, 
12 szerokiej. Liczba mieszkańców,tak jak Warszawy przed wojną. Chciał- 
bym tutaj raczej podkreślić pewnego rodzaju sprzeczności ogólnie panują
cej opinii co do klimatu w Montrealu i prowincji Quebec. Wprawdzie jes
tem tutaj zaledwie 2 miesiące, ale zauważałem, źe miejscowy klimat jest 
bardzo wilgotny i wspaniale się nadaje do rozwoju reumatyzmu. Czekam na 
zimę, która podobno jest sucha. Wahania temperatury są od 50° Farenheita 
/10°C,/ do 90° Farenheita /33°C./ w ciągu tygodnia. Wilgotność powietrza 
przeciętnie wynosi aż 85%. Jest dużo ulewnych deszczy z piorunami. Czło
wiek czuje się jak w łaźni. Uczucie ogólnej duszności panuje w dzień 
i w nocy, duża ilość złośliwych komarów t.zw. canadian mosąuito, których 
ugryzienie powoduje bolesne opuchnięcia.

Ludność Montrealu jest wybitnie mieszana, wszelkie narodowości są 
tutaj reprezentowane. Przewaga French-Canadian, którzy mówią starożytnym 
językiem francuskim, bardzo trudno zresztą zrozumiałym dla nowoprzyby
łych emigrantów z Francji. Są dwa języki oficjalne: Angielski i francuski. 
Dotyczy to szkolnictwa,jak również .szelkich spraw urzędo\jych w prowincji 
Ouebec. Religia panująca, katolicyzm, oraz szalona ilość księży.

Tryb życia - amerykański. Najwyższym bożyszczem to dolar na którego 
ołtarzu mieszkańcy już dawno złożyli swój "i*̂.epsze  uczucia. Szczytem 
marzeń każdego jest posiadanie ładnego domu łuoMnieszkania dobrze umeblo
wanego, aparatu telewizyjnego, samochodu, refrigeratora, maszyny do pra
nia i szycia. Ubiory niesamowicie barwne i swobodne. Stopa życiowa bardzo 
wysoka,jak ró\miez okropna drożyzna.

Aczkolwiek jestem tutaj bardzo krótko, wydaje mi się, źe europej
czycy stoją na wyższym poziomie kulturalnym i umysłowym. Tutejsi ludzie 
posiadają moim zdaniem mały zakres -madomości ogólnych. Szybki rozwój 
kraju,jak również brak tradycji przemysłowych powodują, źe specjaliści 
z Europy są stawiani na pierwszym miejscu.

Jeśli chodzi a mnie,to po trzech tygodniach uzyskałom dobrą posadę 
jako asystent inżyniera elektrotechnika w biurze architektonicznym w 
Canadian National Railway Co. z gaza 300 dolarów na miesiąc na początek. 
Uzyskując przy tern szereg innych przywilejów i asekuracji. Praca nie 
specjalnie trudna i stosunki raczej serdeczne, Zasadniczo jednak stwier
dzam źe jak juź wielu kolegów juź to zauważyło, źe o pracę w Kanadzie nie 
jest łatwo, ^omijam tutaj oczywiście prerje t. zn. środkowe prowincje 
Kanady. A oto skala zarobków, których wahania są dość szerokie. Inźynie- 
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rowie wszelkich działów zależnie od doświadczenia, firmy oraz osobiste
go szczęścia zaczynają od 225 dolarów na miesiąc dochodząc później na
wet do 600 dolarów ale to już dla starych i doskonałych specjalistów. 
Kreślarze zarabiają od 200 - 350 dolarów. Rzemieślnicy t.zn. tokarze, 
ślusarze, cieśle i©t.p. pobierają od 0.65 do 1/2 doi© za godzinę© Ko
biety zatrudnione w sklepach, restauracjach, fabrykach otrzymują około 
30 dolarów tygodniowo, Sekretarki, krawczynie i.t.d. dochodzą do 40 
dolarów tygodniowo© Pieniądze można tu zarobió, ale ceny towarów i mie
szkań, wszystko to szybko pochłaniają©

Brak związków zawodowych powoduje bezlitosny w/zysk pracowników. 
Istnieje dużo prac sezonowych,, ale gdy to się ukończą, trzeba znów 
szukać pracy przez kilka tygodni© Asekuracje oraz pomoce lekarskie dla 
pracowników istniają tylko w kilku firmach i to poniżej standartu an
gielskiego. Lekarze i dentyści to mafia w tym kraju, ludzie którzy bez 
najmniejszych skrupułów /duszą ostatni grosz. Ceny operacji, zabiegów 
szpitali są naprawdę bardzo wysokie. Kanadyjczycy powoli buntują się 
przeciwko temu stanowi rzeczy, modląc się ażeby te sprawy uległy nacjo
nalizacji jak w Anglii. Oto mnich pierwszych spostrzeżeń o Kana
dzie i ogólnie sumując mc'na dojść do wniosku, źe jest to kraj dużej 
przyszłości dla młodych, zdrowych, fachowo przygotowanych ludzi. Być 
może źe jeśli chodzi o szczegóły to będąc zaledwie dwa miesiące w tym 
kraju mogę się mylić, ale jeśli chodzi o sprawy natury zasadni to 
mam wrażenie że mam rację.

Na. tym kończę mój pierwszy list, przyrzekam dalszą korespondencję 
w przyszłości oraz nadmieniam, źe z przyjemnością pomogę wszystkim ko
legom we wszelkich sprawach dotyczących informacji emigracyjnych do te
go zakątka świata.”

Dziękujemy kol. Bronowskiemu za wiadomości; spodziewamy się, źe 
dostaniemy w nim stałego korespondenta zasilającego nas we wrażenia 
z tej części Kanady.

Nawiązując do prośby kol. Kadulskiego podajemy lict kol. K© PAZOW- 
SKIEGO, który pierwszy z naszych dotychczasowych korespondentów naświe
tla stosunki i warunki w Stanach Zjednoczonych z takiego punktu widze
nia,

Cincinati, Chio, 18.7©52.
"Miałem okazję poznania Stanów Zjednoczonych wyjątkowo dokładnie 

i bardzo szybko ze względu na moją prace, która tego wymaga. Dzięki 
możliwościom i pomocom, jakie otrzymuje reporter, doszedłem do wniosku 
że Polacy robią ordzo duży błąd skupiając się w przeładowanych i nie
zdrowych miastach amerykańskich© W wielu wypadkach podejmują się oni 
jakiejkolwiek pracy w fabrykach, gdzie przez lata walczą z konkurencją 
doświadczonego robotnika amerykańskiego i tanią czarną siłą roboczą© 
Niewielu z emigrantów zdaje sobie sprawę, że prawdziwe Stany Zjedno
czone to nie Chicago, Cleveland, czy New York, ale małe osiedla, wsie 
ranche i farmy, gdzie żyje większość Amerykanów. Jakkolwiek zarobki 
w małych osiedlach, a specjalnie na roli, są znacznie mniejsze niż w 
przemysłowych miastach, to jednak koszt utrzymania i mieszkania są 
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nieproporcjonalnie niższe. Ja potrafię przeżyć i zapłacie 3-pokojowe 
mieszkanie tygodniowo pieniędzmi, które moi koledzy w dużych miastach 
wydają na wynajęcie jednego, małego pokoju, gdzieś w zapadłej dzielnicy. 
Nawet, gdy się pracuje w mieście opłaca się kup4ń samochód i dojeżdżać 
raczej niż tam mieszkać. W Ameryce sprzedaż preduktów rolnych na farmach 
jest bardzo szeroko praktykowana i w przejaździe około 10 mil drogą poza 
miastem, widzi się conajmniej 10 ogłoszeń na bramach drzewach iot.po 
"eggs 55 co", "chicken 45 c.lb." "turkey 45 c.lb.", "apples", "cider" 
etc, etc,, Kupując na wsi kupuje sie produkty przedewszystkiem lepsze 
i conajmniej o 1/3 taniej. Ja mam wiele kontaktów z rolnikami w stanach 
Ohio, Illinois, Georgia, Kentucky, Indiana i mógłbym wielu chętnym zna
leźć wygodny kąt w "country”, dobre jedzenie, miłego farmera = do tego 
kupa świeżego powietrza i zdrowa praca na roli. Wynagrodzenie jest ra
czej niskie w porównaniu z fabrykami, ale jak wspomniałem, życie jest 
o wiele tańsze. Praca bez porównania łatwiejsza i o całe niebo zdrowsza. 
Praca na roli w Ameryce to nie w Europie = o tym chyba nie potrzebuję 
nawet pisać.

Jeszcze jedna rzeczą bardzo ważną, jeżeli chodzi o mieszkanie po
za miastem, jest fakt, źe tutaj spotyka się znacznie milszych Itdzi, 
którzy dzięki stałemu kontaktowi z naturą nie zatracili równowagi, tak 
jak wielu Amerykanów w dużych miastach, goniąc z?a dolarem w ciasnych 
ulicach, gdzie często r;wet słońce nie dosięgaj ‘Moim zdaniem dobrym po
czątkiem dla każdego z ras w Stanach Zjednoczonych jest przynajmniej je
den rok wstępny poza miastem. Wprawdzie w ciągu tego roku trudno jest 
zaoszczędzić, ale poznanie stosunków amerykańskich, odzyskanie zdrowia 
i sił, ma nie mniejsze znaczenie. Wielu farmerów amerykańskich zatrud
nia robotników, zwłaszcza, gdy oni mają zamiar pozostać na roli dłużej 
- na "share bases" które pozwalają na urządzenie się w bardzo krótkim 
czasie wielu robotnikom rolnym. W warunkach tych robotnicy już w prze
ciągu paru miesięcy kupują sobie krowę czy świnię z której mają dodat
kowy zarobek. Rolnictwo jest protegowane przez rząd amerykański do tego 
stopnia, źe rolnik sprzedaje swoje produkty rządowi w wypadku nadproduk
cji w celu zniszczenia.

W ciągu roku można łatwo zorientować się w stosunkach amerykańskich. 
Kupno używanego samochodu jest rzeczą bardzo łatwą, na dogodnych ratach 
miesięcznych i to umożliwi /benzyna bardzo tania/ rozglądnąć się dokład
nie za czymś ciekawszym w wypadku jeżeli praca na roli lub życie na wsi 
mu nie odpowiada. Przez rok można poznać bardzo wielu ludzi i znaleźć 
wielu przyjaciół którzy mogą bardzo pomóc. Amerykanie poza miastem są 
bardzo przyjemni i pomocni. Zawsze znajdą czas a nieraz i wiele prezen
tów aby pomóc na zaczęcie nowego domu. Amerykanie są bardzo wspaniało
myślni, przyjacielscy, gdy mają na to czas. Są dumni także, gdy mogą 
pomóc komuś z Europy skąd sami pochodzą. Chętnie służę adresami życzli
wych ludzi, którzy by byli bardzo radzi zatrudnić Polaków u siebie, 
przyjąć ich jak przyjaciół i wiele pomóc. Na roli jest dużo miejsca 
i pracy dla chętnych ludzi."

Dziękując Kol. Pazowskiemu za bardzo interesujące spostrzeżenia 
musimy tu podkreślić, że Redakcja nie bierze odpowiedzialności za po
glądy korespondentów i bynajmniej nie namawiamy kol. Kadulskiego



"na farmę" bo rolne doświadczenia Kolegów z innych terenów nie były 
naogół różowe.

Podajemy drugi, obrazek warunków w U.S0A0 - z listu kol. S. R0° 1 MIŃSKIEGO 1
New York 2.7.1952. III

..... W tej chwili sytuacja na rynku, pracy morskim, na East Coast I 
jest raczej kiepska. Jak pewno słyszeliście, przywiązali około 500 l|
statków, co jest prawie 5»000<.000 ton i około 15.000 ludzi zostało 11 
zwolnionych. Jest zwyczajem wśród marynarzy amerykańskich mieć parę za- t 
wodów to też część ich natychmiast zaczęła pracować w tym, w którym |1 
w danej chwili można było znaleźć zatrudnienie. j

Każdy oficer, czy marynarz musi byź członkiem Związku, który mu 
pracę wyszukuje, ale w tej chwili lista czekających jest zajęta na oko
ło Miesiące. Statki Panamskie, Hondurańskie, lub Liberyjskie też nie] 
są łatwe do otrzymania. Większość z nich to własność grecka a ci mogą |i 
dać posadę obcokrajowcowi, gdy nie ma Greka pod ręka, ale tylko na 
jeden rejs, .kontrakt na pracę nie istnieje, a przeważnie 24 godzinne 
wymówienie. Chętnie przy tym biorą Ińdzi z obywatelstwem lub dyplo
mem amerykańskim albo kanadyjskim, gdyż mają sporo statków pod tymi 
banderami. Bardzo duży wpływ mają tutaj Skandynawowie, szczególnie 
Norwedzy. Dziwne dosyć, ale Norwegowie w skutek tego, że przez długi 
r-as prawie zmonopolizowali obsadzanie statków amerykańskich, raczej 
wrogo odnoszą się do intruzów^ a między innymi i nas Polaków to doty- ' 
C Zy ooooooosooa^

Może ten trochę ciemny obraz East Costu rózjaśnimy korespondencjami 
kolegi A. SULIKOWSKIEGO, który listem z Melbourne wprowadza nas w przy- I 
jerany nastrój swych przeżyć i przygód. Nie kryjąc się z "zazdrością" 1 
jaką odczuwamy czytając opis weekendu w Alpach Południowych - czy polo-1 
wania na Sziki - zamieszczamy cały list w załączonym dodatku i prosi
my o następne / cos o kangurach/.

Printed by: S’il Vous Plalt Lid, 2 Eihibiticn Road, JUmdosa, S.WJ



DODATEK 

do Nr. 3 o "Naszych Sygnałów"

List kolegi A, SULIKOWSKIEC

c/o U.S.S, Co. of N.Zo Ltd., 
59 William St., 
Melbourne, Vic.

31, 7. 1952.

"Drogie Sygnały? Serdecznie dziękuję za obydwa egzemplarze, któ
re doszły do mnie w przeciągu ostatnich czterech miesięcy. Będąc tu
taj , moźnaby powiedzieć,na samym końcu świata, człowiekowi bardzo przy
jemnie na duszy się robi, gdy może dowiedzieć się o tym co się dzieje 
u Was w Londynie w całej W. Brytanii, a wreszcie na całym świecie; mam 
tutaj naturalnie na myśli wszystkich naszych kolegów. Od czasu jak wy
ruszyłem w te strony z Londynu minęło jui sześć miesięcy, czas strasz
nie prędko leci. Podróż moją odbyłem jako pasażer na R.M.S. Orion 
i chociaż początkowo niezbyt uśmiechało mi się bawić w turystę, bar
dzo szybko przyzwyczaiłem się do tej zupełnie nowej dla mnie dziedzi
ny- życia na statku i od Suezu, aź do przyjazdu do Melbourne zabawa 
była wspaniała. Za podróż zapłaciła naturalnie kompania Union Steam- 
ship Co. of New Zealand, z którą podpisałem dwuletni kontrakt. Do 
Melbourne dotarłem 5-go marca i po pobraniu 6 tygodniowej gaży /za 
podróżowanie jako pasażer/ wpadłem w wir załatwiania formalności w zwią
zku z przyjazdem i w dwa dni po tym zostałem posłany na mój pierwszy 
statek, mały pasażer kursujący pomiędzy Melbourne a portami Tasmanii. 
Statek nazywa się T.S.S. Taroona i przez dwa miesiące służyłem na nim 
jako 3-ci oficer. Praca nie była zbyt ciężka, a za to człowiek prawie 
że nigdy nie miał chwili czasu dla samego siebie. Co do pracy to jest 
ona tutaj bardzo dobra. Na T.S.S. Taroona moja miesięczna gaża waha
ła się pomiędzy L.85 i L 90 /australijskich./ Funt australijski jest 
wart 15 szylingów angielskich. Naturalnie na lądzie australijskim 
panuje obecnie lekka inflacja, którą rząd usiłuje wszelkimi siłami 
powstrzymać. Po dwóch miesiącach na laroonie zostałem przeniesiony 
na SoS. Waltaki - ten statek chodzi regularnie pomiędzy Melbourne a 
portami Bluff, Dunedin, Lyttleton i Wellington w Nowej Zelandii.

W tej chwili ukończyłem moją drugą podróż; statek idzie obecnie 
do reperacji i najprawdopodobniej zostanę przeniesiony gdzieś indziej. 
W czasie pierwszej mojej podróży tutaj mieliśmy dość dużo czasu wol
nego w portach i wykorzystałem to jeżdżąc na nartach, - tak na nar
tach? Z Lyttleton dwóch nas wybrało się ze statku na długi week-end 
do Alp Południowych, docierając po pełnej przygód podróży przez od
ludzie do góry Cooka, która leży w sercu tego wspaniałego łańcucha. 
Śniegu było masa, dokoła wszędzie ogromne góry i lodowce.
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Co do wysokości tych szczytów to jest ich tutaj przynajmniej z tuzin ok. 
4.000 metrów, z których Cook'a jest najwyższy. Po trzech dniach nart 
wróciliśmy spowrotem na statek i w dwa tygodnie później wyruszyliśmy, 
tym razem z Wellington na górę Ruapehu, gdzie spędziliśmy jeszcze je
den wspaniały week-end wracając opalini jak murzyni. Narciarstwo tu
taj, chociaż kosztowne, z każdym rokiem wzrasta w popularności.

W kilka tygodni później spędziłem jeszcze jeden bardzo przyjemny 
week-end tym razem na samym południowym cyplu N. Z. na farmie jednego 
z moich Nowozelandzkich przyjaciół. Zutaj życie na farmach jest napra
wdę wspaniałe, większość z nich jest niezwykle nowocześnie urządzona, 
ziemie urodzajne i gospodarka bardzo wysoko postawiona. Lasy pełne 
dzików i rogaczy, harcują one tutaj w takich ilościach, że np. rząd 
płaci za każdego jelenia czy sarnę, gdyż niszczą młode lasy. W czasie 
tego mojego week-endu byłem na polowaniu na dziki i jeździłem konno, 
a na koniec syn znajomych mego przyjaciela zabrał nas na lotnisko i 
przez godzinę czasu oglądaliśmy okolicę z powietrza. Krajobraz Nowej 
Zelandii jest bardzo uroczy i niezmiernie zmienny. Miasta raczej bar
dzo spokojne, ceny umiarkowane, większość ludzi których tutaj spotkałem 
bardzo gościnna i uprzejma, moje ostatnie spostrzeżenie odnosi się 
zresztą tak samo do Australii. Nie będę rozpisywał się szczegółowo o 
warunkach w mojej obecnej kompanii, ale jeżeliby którego z naszych ko
legów one interesowały z przyjemnością obszernie na ten temat mogę sie 
wypowiedzieć.

Statek na którym obecnie jestem, w porównaniu z tymi na których 
dotychczas służyłem w mar. brytyjskiej jest gratem; takich gratów jest 
w tej kompanii cały szereg, awans jest naogół powolny, cała masa ofi
cerów ma dyplomy mastra, a takich typów jak ja co muszą służyć jako 
3-ci oficerowie z dyplomami 1-go jest dużo. Naturalnie dla ludzi, 
którzy mają swoje rodziny na lądzie, jeśli rozchodzi się o warunki to 
są one bardzo dobre. Większość statków jest na krótkich podróżach po 
wybrzeżu tak,źe, jeśli się ma szczęście to można być w domu co kilka 
tygodni.

Pomimo tych wszystkich dodatnich stron życia tutaj czuje się "du
chowo” trochę zgubiony. Człowiek jest tak daleko od Europy i od wszys
tkiego co się tam dzieje. Nigdy bym się nie mógł wyrzec mojej tam przy
należności.

Zarządowi, Redakcji i wszystkim Kolegom zasyłam serdeczne pozdro
wienia".-


