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RUCHU AUSTRJACKIM W AMERYCE POŁUDNIOWEJ i jego powięzeniach e_ organizecjemi "wolnych sustrjekow" w innych krajach.
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i jego powięzania z organizecjemi "WOLNYCH

Na terenie Ameryki Południowej tak zwany ruch austrjacki objet niemel wyigoznie elementy, ktore wyemigrowały z Austrji w zwięzku z jej
"przyłęczeniam" do Rzeszy Hitlerowskiej.
Większość wśród nich stańowię żydzi austrjeccy, aczkolwiek nie brak
równiez niemców austrjackich, przeważnie intelektualistów, zaangażowanych
politycznie w ruchu anty=hitlerowskim,którzy zbiegli za Ocean w obawie
przed represjami.
Poza Brezylję i Argentynę, gdzie osrodki "eustrjsckie" liczę po kilka
tysięcy osób ( od 4.000 do 7.000 ), w innych krajach Ameryki Łacińskiej
liczba osób, przyznających się do panstwowości sustrjackiej jest znikoma.
(Oficjalne statystyka austrjaków w poszczególnych państwach południowoemerykańskich nie może być brana pod uwagę choćby z tego powodu, źe zalicza ona ( jak nprz. w Brazylji) do ketegorji "austrjaków" wszystkich emigrantów którzy w okresie od r.186/ do 1939 przybyli za Ocean za paszportemi
austrjeckimi, a którzy pod względem narodowościowym reprezentowali wszystkie ludy monarchji austro-węgierskiej, z j@k$ oddawna zerwali swe związki)
Charekterystyczną cech@ objętej ruchem austrjackim emigracji jest
brak wśród niej ne terenie Ameryki Południowej wybitniejszych działaczy
politycznych. Tym się też głównie tłomaczy "bezpertyjne" oblicze ruchu,
który pod hesłem przywróeenia Austrji niepodległości, usiłuje skupić
w stowarzyszeniach pod nezwę "AUSTRIA LIBRE" wszystkich austrjakow bez
względu ne ich oblicze i przekonenia polityczne.
Nie znaczy to, aby orgenizatorzy tych stowarzyszeń nie działeli z
określónę myślę polityczne. Na podstewie ścislejszej obserwacji działalności zrzeszeń "wolno-sustrjeckich " w Ameryce Południowej możne dojść
do wniosku, że cały ten ruch pozostaje pod wpływem prędow politycznych,
jekie powstały wsród austrjaków w Stenach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Zasadniczo należy odrośnić trzy kierunki, które pod płaszczykiem
bezpartyjności, oddziaływują na poględy "wolnych austrjakó@":
1. monarchistyczny, reprezentowany przez FREE AUSTRIAN MQVENENT w Stanach Zjednoczonych,
2. komunistyczny, pozostejęcy pod wpływami FREE AUSTRIAN M0VENBNT w Wielkiej Brytenji
3. liberelno-chrześcieński, reprezentoweny przeüfr. Caernina
i jego AUSTRIAN ACTION w Stanach Zjednoczonych.
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Kierunek monerchistyczny

najsilniej jest reprezentowany wśród eustrja=

kówna terenie krajów południowo-emerykeńskich, w których był akredyto=
weny jako poseł sustrjceki pZ/Anton RETSCHEK ( Argentyna, Brezylje,

Urugwej i inne).
z
z
RETSCERK przebywa w Ameryce Południowej ( z siedzibę w Rio de Janeiro)
lat. Oddewna zwięzany z dynastie Habsburske, gorliwie wypełniał obowiyzki urzędnicze, dyplomatycznie unikejęc konfliktów
z każdę władzą.
Po przyłęczeniu Austrji do Rzeszy pozostał w Mio de Janeiro i umiał
utrzymać nieoficjalne stosunki z brazylijskim Ministerstwem Spraw Zagraniczynch, cieszgo się jego zaufaniem.
Dzięki tym stosunkom potrafił w róku 193 uzyskać zatwierdzenie przez
władze brezylijskie KOMITETU OBRONY INTERESOW AUSTKJAGKICH w BRAZYLJI.
W akcji tej udziolili mù poparcie monerchiści eustrjaccy, z których
remienia kilkakrotnie przyjeśdzał do Brazylji arcyksiężę
FELIKS HABSBURG.
Ostatnie bawił on w Rio de Janeiro właśnie w
Przyśy
u pod pozo-

rem zbedanie możliwości exportowych Brazylji do Austrji. Faktycznie
jednak FELIKS HABSBURG zjawił się w Brazylji z ramienie popieranego przez
Departement Stanu USA ~FREE AUSTRIAN MOVEMENT- wyposażony w passport
dyplometyczny- z wyraźnym zadaniem uzyskania od władz brazylijskich
zgody na powołanie do życia KOMITETU OBRONY INTERESÖW AUSTRJACKICE w
BRAZYLJI i powierzenia jego kierownictwa RETSCHEK'owi . Feliks HABSBURG
przeprowadził w tej sprewie rozmowy z Śwczesnym podsekretarzem stanu
(obecnym ministrem sprew zegrenicznych - VELOSO, uzyskujęc jego zgodę
na wysunięte propozcyje.
Akcję FBLIKSA HABSBURG'a podczas jego pobytu w Brazylji usiłowała pod»
i weżyć prase brezylijska, inspirowana przez przedstawiciela AUSTRIAN
ACTION -) Hemant H U T T B Rie. W sprawie tej mieł interwenjoweć u
min. Velś'śo embasador Standw Zjednoczonych w Brazylji -CAPFERY, który
przeprowedzał z mim rozmowy przy udziale FELIKSA HABSBURG!a. W rezultegie wiedze brazylijskie ze pośrednictwem Departamentu Presy i Propagendy zakazały prasie prowadzenia akcji precciw. HABSBURGONL który po
kilkumę#sięcznym pobycie w Brazylji ude? się następnie do Ankauf/0,

skęd powrócił do Waszyngtonu w lipcu 1943. r.

Prowg rękę Anton'e RETSCHEK'a w prowadzeniu roboty politycznej z myślę
0. restytuoweniu monsrchji austrjackiej pod berłem HABSBUKG'ów jest
dawny urzędnik ( z ramienia Austrji ) Ligi Narodów, %. M E T A L ,

specjalista od spraw ubezpieczeń społecznych, zatrulafony obecnie w Rio
w brazylijskim Ministerstwie Pracy. Ze względu na swoje kwalifikacje
zawodowe jest on ceniony w kołach brazylijskich, dzięki czemu oddaje
duże usługi austrjakom, temberdziej, że oficjalnie piastuje stanowisku
sekretarza pokrywkowej ich orgenizecji -KONITETU OBRONY INTERESOW AUSTIJACKICH w Brazylji. Ostatnio Dr. MSTAL wyjeźdzał do Filadelfji na
Kongres Międzynarodowego Biura Fracy. Prócz pracy, jekę tem wykonywał
z tytułu swej delegacji, Dr MBTAL -jak twierdzą informatorzy- przeprowadził tem szereg konferencji politycznych, majęcych ne celu z jednanie
zwolennikow die austrjackiego kierunku monarchistycznego.
Druge wprywowg osobistogcig, reprefeutujgcg w Brazylji
ruch
monsrchistyczny, jest austrjacki działacz w S.Paulo w
Wsiyacy— ci działacze z b. postem Antonl'em BETŚCBEK'ien_na czele, stojąc
na gruncie zalegelizowanego przez władze brazylijskie KOMITSTU OBKONY

INTĘRESÓL AUSTRJACKICH, usitujg zapewnić sobie w tej"ponad-partyjne j"

urg‘rmiyzaeji wpływy polityczne, prreciwetewlajao sig z reguly wszelkim
próbom penetracji innych kierunków politycznych. _
MQ
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Kierunek komunistycz
werde austr‚ßkc'w w Ameryce łacińskiej ujewnił się
najsilniej na terenie Ohile i Meksyku, gdzie został zejniejoweny przez dzie- .
łaczy, utrzymuję cych kontakty z istniejęcym na terenie Wielkiej Brytenji
FREE AUSTRIAN MOVEMENT oraz & istniejęcymi w Stemach Zjednoczonych, zblifonymi do komunistów ugrupoweniami , jek AUSTRIAN FRONT, AUSTRIAN SOCIALISTS CLUB
i in.
Chilijske grupa AUSTRIA LIBRE usitowela narzucić orgenizacjon sustrjackim
w Ameryce Południowej swoje poględy i przez niejakiego/DraGRUNBERG'a, z
pochodzenia Zyda austrjackieg0, zaproponowała utworzenie CENTRALNEGO KOMITETU
AUSTRJACKIEGO DLA WSZYSTKICH KRAJOW
„POŁUDNIOWEJ.
Na zwołenym ad hoc zjeździe doszło do powstania tej instytucji, doktóre
j
jednak nie przystępiła - z racji odmowy RETSCEEK'a- najliczniejsza grupa
austra@kow w Brazylji.
Centrelg tego KOMITETU założono w Montevideo. Niewgtpliwie CENTRALNY KOMITST
AUSTRJAGKI dle KRAJÓW Am.Południowej utrzymuje kontekty z Sowietemi
, jeśli
nie bezpośrednie, to posrednie przez ozechów, ktorzy nietylko zainteresowali
sig powstaniem tej instytucji, ale od pierwszej chwili usiłowali wzięść
ja
pod swoję opiekg i wyraknie przeciggngé na stronę obozu czesko-sowieckie
go.
Specjalne rolę mieł w tym odegrać b. poseł czeslçLÏÎDÊ‘MËEL;

Kierunek liberalno=chrzescieński, reprezentoweny przez hr. CZERNINA i jego
AUSTRIAN ACTION w Stanach Zjednoczonych, ma dość lîcznychf'jîîlsiç wydaje,
wyznawców na terenie Ameryki Łacinśkiej. Opiera się jednek na ludziach zgyshwalifikowanych pod względem moralnym i z tego powodu nie odgrywa większej
roli
w życiu południowo-emerykańskich austrjakow.
Najektywniejszym agentem AUSTRIAN ACTION w Brazylji jest niej
Helmut HOTTER.
HUNTER , były urzędnik policji eustrjackiej, był jednym z pierw
eustrjak
w Rio de Janeiro, ktory dla własnych celów chciał wyzyske6 swoje nastewie
nie
anty=hitlefowskie. Posiadejęo wielki zasób wiadomości z zakresu akcji nezistów,
EUTTER po zerweniu przez Brezylję stosunków dyplomatycznych z Rzeszą
stał się
wysoce porgdanym infornstorem poweinych czynnikéw brazylijskich i zdołżeł pozysklać zaufanie wpływowych osobistości, jek minister lotnictwa SALGADO FILEHO,
zięć preżydenta AMANEL PBIXOTO 4 wielu innych. HUTTER dotarł równiez do
kół
dyplometycznych, utrzymujęc kontakty m.in. z Anbesade Angielskę i szukając
, kontaktu z Poselstwem R.P.
Pomimo tych stosunków 'był on kilkakrotnie aresztowany przez policję brezylij
ske pod pozorem mieulezelizowania swego pobytu w Brazylji. Ostatnio jednak
BUTTER był więziony w zwięzku ze sprewę b. delegata policji politycz
nej stanu
Rio de Janeiro, FREITAS'@, oskarżonego o wyłu zanie pieniędzy i szentaśo
wanie
obywateli niemieckich.
C
Ze wszystkich tych opresji HUTTER wychodził obronną rękę i nie zaprzest
ewał
akcji politycznej. HUTTER prowadził i prowadzi najbardziej zaciętę kampanję
przeciwko RETSCEEK'owi, któremu stawiał zarzut składania przysięg
i wierności
Hitlerowi. Oczywiście akcja ta jest prowadzona pod kętem zwalczania HABSBUR
A
ktorym RETSCHEK stuby. Podczas pobytu w Rio FELIKSA HABSBUKGA teńże HUTTER
zeinicjował przeciw niemu kempanjo presorg.
W akcji tej popiereję HUTTER'a czesi, którzy ~według ostatnich wiedomości~
uzywają go również jako agenta łęcznikowego z pras brazyligsk© dla prowadze
nie m.in. kempanji antypolskiej i pro-sowieckiej.
Osoba HUTTER'e nie jest więc czynnikiem, mog@cym się przyczynić do utrwalenia
- wływów AUSTRIAN ACTION na terenie Brezylji.
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istnieje:

Tow. AUSTRIA LIVRE - niesłusznie równiez nazywane KOMITRTMI

_AUSTRIAGRIN .

Honorowymi prezesami Towarzystwa sę: były poseł i minister pełnomocny Austrji na kraje Południowej AmerykiAnton RE 1 S C H B K , baron
E R B
i dyrygient teatru
-"G o i o n #!

-K L E I B E R vel

K L 8 I B (#).

(-Gzymnymi prezesemi AUSTKIA LIVRE sę bracie br.B R B, synowie byłego szefa personalnego w austrjeckim Ministerstwie Sprew Zagranicznych oraz vice-konsul homu'owy austu

F 0 R S T H U B # R, b. przedstawiciel stalawego przemysł

austrjackiego.
Tow. AUSTRIA LIVKE nie posiada oquślonego Oblicze politycznego, skupiajęc w/swojej orgenizacji--zgodnie ze stetutem= wszystkie elementy austrjackie bez względu na ich
zabarwienie polityczne, od monarchistów, do komunistów
włęcznie.
w

B R A Z Y L J I
Po zerwaniu stosunków dyplomatycznych przez Brazylje z RzeSzQ Niemieckę i panstwmi osi, w różnych miastach brazylijskich, zamieszkałych przez b. obywateli austrjackich,
powstały osrodki tak zw. AUSTRIACOS LIBRES,
W Rio de Janeiro osrodek taki zorganizował H U T T E R,
w
Paulo - J A N Y, w Porto Alegre- G R 1 M E I S EK
Grupy te wzajemnie się zwalczały, co w rezultacie doprowa~
dziło w roku 19/3 do ich likwidacji przez policję brezylijskę.
£
Zamknięcie towarzystw WOLNYCE AUSTHJAKOW w Brazylji nastepiło zgodnie z obowięzujecemi tu ustewami, ktore zakazuje istnienia na terenie brazylijskim cudzoziemskich orgazacji politycznych, toleruj@c jedynie tak zwane stowarzyszenia filantropijne.
W tych warunkach w kołach austrjeckich w Brezylji powstałe
inicjatywa utworzenia apolitycznej orgenizacji, mającej
ne celu obronę interesów obyweteli austrjackich tu zemiesz=
ketych.
W tym semym roku 1913 na zjekdzie austrjekéw w S. Paulo
zapadły w duchu tym uchwały, upowaźniejęce jednocześnie
b. posta i ministra pełnomocnego Austrji w Brazylji - A nt o n a RB T $ C H E K'a do pertraktacji z brazylijski
Ministerstwem Sprew Zazremicznych w sprawie powołania do
zycie "K 0 MI T E T U
0 B R O N Y I N T E R B s O W
AU s T R J A C K 1 C B
w
B R AZ Y L J IV.
W ezerweu r.19k3 brazylijskie Ministerstwo Sprew Zagranicz=
nych wyraziło zgodę na powstanie tego KOMITETU pod nazwę.
"COMITE DE FROTEÇID DOS INTERESSES AUSTRIACOS NO BRASIL®.
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way

#

u p o w a à à i o n y ( autoKONITET ten jednocześnie został
rizedo) przez brazylijskie M.8.Z. do wykonywanie swoich funkcji,
których istotę określa juz seme nazwa.
( Faktycznie biorge, było to usankojonowenie stenu rzeczy, istniejęcego od r. 1938. Poseł RETSCHEK od tego czasu bowiem prowacził tę instytucję nieo:
takcie z brezylijskim M.S.
o ruchu "wolnych austrjaków;

lnie, pozostając w cięgłym konktóremu dostarczał informacji
"działeczech" austrjackich ne tere-

nie Brazylji i t.p.)
Prezesem "KOMITETU OBRONY TINTERESÓW AUSTRJACKICH w BRAZYLII"
jest poseł Anton RETSCEEK, sekretarzem w Rio de Janeirobyły urzędnik LIGI NARODÓW (delegowany przez rzęd austrjacki)
specjalista od sprew ubezpieczeń społecznych,
trudniony obecnie w brazylijskim Ministerstwie Pracy.
Ponadto przedstawicielami KOMITETU na prowibcji sę:
w $. Paulo- b. austrjacki konsul honorowy P U T 2,
M E T A L,

w Porto Alegre= takiz konsul W E I S S
w Recife - HO F F M A N N.

~

i

za-

wreszcie
F

W grudmiu 1943 r. po zapadnigciu znane] deklarecji w sprewie
Austrji na konferencji w Moskwie, brazylijskie Ministerstwo
Spraw Zagranicznych upowałniło KOMITĘT do wydawanie zaświadczeń
obywatelstwa austrjackiego ( CERTIDOES DE NACIONALIDE AUSTRIACA)
zgłaszejęcym sie petenton.
Zedwiadcsenia to meje bys wydawene tylko tym austrjakom, ktorsy
zeznaniami conajmniej pięciu świedków-znanych KOMITETOWI- wyka#g, że nigdy nie należeli do oręgnizacji nazistowskich.
W praktyce zaświadczenia miały (służyć za podstawę zmian w wydawanych przez władze
tyczności". Wszyscy
figuroweli-z tytułu
"niemcy". Niestety,

brazylijskie cudzoziemcom "kartach idenaustrjacy dotychczas w dokumentach tych
posiadanych paszportów niemieckich- jako
wbrew preygrzcczeniom braz.M.S.Z. władze

administracyjne w rzadkich wypadkach zmieniaję tym austrjakom
przynależność państwowę z "Hiemieckiej" na "sustrjackę".
Wywołuje to wśgód wielu austrjeków rozgoryczenie i utyskiwania

na KOMITET, któremu przypisuje się zbyt małę aktywność w tej
sprewie, mającej -~zdaniem wielu- kardynalne znaczenie w akcji,
zmierzejęcej do uzyskanie niepodległości Austrji.
KOMITET OBRONY INTERESÓW AUSTRJAGKICH W BRAZYLJI, pozostajęcy
w rękech b. urzędników austrjackich, unika nazewnętrz wszelkiego
rodzaju manifestacji natury politycznej.
Prezes KOMITETU Retschek odmówił przyłączenia się tej iustytucji do utworzonego z iniejetywy chilijskiej grupy wolnych austrjakow CENTRALNEGO KONITETU AUSTRJACKIEGO dla WSZYSTKICH
KRAJOW AMERYKI POŁUDNIOWEJ ( z siedzibę w Montevideo), jak
równies 90 organizowanego "WSZECEŚWIATOWEGO RUCHU AUSTRJAGKIEGO" ( popieranego przez czechów)..
O tym"wszęchświatowym ruchu aystrjeckim" opinja brazylijska
poinformowana została przęz wymienionego wyżej HUTTER'a, zwię, zgnego z ugrupowaniem hr. GZERNINA - AUSTRIAN ACTION.
„HUTTER zdołał umieścic w piśmie "DIARIO de NOTICIAS" notatkę
cytujęc "manifest" tego ruchu.

W marcu 193 roku występili na widownię w Brazylji t.zw. AUSTRIAGOS
COMBATENTES, którzy zgłosili gotowość utworzenia tu oddziału austrjacKiego, walezRoego .u boku Al jantow.
Inicjatorem akcji był niejeki V i c t o r.
finansowo niezależny austrjak,

_L BE R

A R N BIT 2,

ożeniony z bogetę brezylijkę.

Zgłosił się on ze swymi projektami do Ministra Wojny, od ktorego
mieł uzyskac upowaznienie do formowania oddziału, który później mieł
być wcielony do Armji Brazylijskiej ( Korpusu Ekspedycyjnego) na
podstawie przygotowywanego rzekomo dekretu, umożliwiejęcego cudzoziemcom służbę w tej Armji.
A RN BIT Z
ogłosił w prasie

"manifest austrjaków konbatentow"z odpo=
wiednim wezwaniem do współobywateli austrjackich, by się zgwszah
do szeregów. Departament Prasy i Propagendy ( po porosumieniu sig
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych) nie pozwolił jednak ARNBTZ t owi.

na użycie w jego"menifescie"zwrotu, iz jest on "upoważniony przez
Ministra Wojny"do prowadzenie akcji zacięgowej.
Wynik zabiegów AKWSTZ'a był wręc: mizerny: zgłosiło się do szeregów
kilkudziesięciu kandydatów, z których nb. znaczna część nie nadawała
się do służby ze względu na przekroczonę granicę wieku.
À R N B I ? 2 poinformował o swojej akcji prezesa KOMITETU OBRONY
TNTERESON AUSTRJACKICH W BRAZYLJI, b. posła Retschek'a, który jednak
uchylił się od wszelkiego poparcia tej sprawy, wychodzęc z założenie,
że nie wchodzi ona w kompetencje KOMITETU.
Pose KOMITETEM OBRONY INTERESÓW AUSTRJACKICH w BRAZYLII oficjalnie
nie istnieję tu Zadne inne orgenizacje austrjackie.
Nie zńaczy to jednak, by nie było tu grup pólitycznych o określonym
Obliczu. Grupy te sę powięzene sympatjami z kierunkami politycznymi,
jakie się. ujewniły wśrbd austrjekow ne terenie Wielkiej Brytenji i:
Stanow Z jednoczonych.
W kierunku złagodzenia sporów, jakie powstały w łonie tych grup, ›
mieł oddziaływać arcyksięzę FELIKS HABSBURG, który parokrotnie przyjeżdzał do'Brazylji ( ostatnio bawił tu na poczgtku roku 1948).
Jak utrzymuje RETSCEEK, aro. Feliks HABSBURG rozwijał na terenie Brazylji "dyskretną działalność w kierunku przywrócenia Austrji niepodległo#ci ( niekoniecznie : monarchji) i sterał się zjednoczyć w tym
celu ruch austrjscki na płaszczyźnie ponad-partyjnej.

w

G H I L E
Na teronie G h i l e, gdzie liczba uchodźców austrjeckich jest stosuńkowo nieliczna ( przeważnie żydzi) istnieje tow. AUSTRIA LIVRE,
skupiające wszystkich austrjakdw bez względu na ich zepatrywania
polityczne.
Z inicjetywy tego towarzystwa powstał CENTRALNY KOMITET AUSTRJAGKI
DLA WSZYSTKICH KRAJOW AMERYKI POŁUDNIOWEJ. Założycielami tego
KOMITETU byli przeweźnie zydzi sustrjeccy z Dr. GKUNBERG'iem na
czele, przekoneniowo zbliz'onym do komunistów.
Zadaniem KOMITETU CENTRALNEGO miało być zjednoczenie wszystkich ist-

niejgeych w Ameryce Łacińskiej towarzystw "wolnych sustrjaków",
. przyczem keżde z tych towarzystw miało prawo delegowama do. KOMITETU
* przedstawmiela, rozporzçdijmago ilościę głosu zalem; od liczby
członków danego towarzystwa ( l głos od każdych 50 członków).

#

CENTRALNY KOMITET AUSTRJACKI

DLA WSZYSTKICH KRAJOW AMERYKI POŁUDNIO-

się na zwołanym ad hoc zJezdns, przyczym na
siedzibę wyznaczono Montevideo.
Gdy b. poseł czeski KANDERABEK dowiedział się o ukonstytuow. niu
wepomnianego "CENTRALNEGO KONITETU AUSTRJAGKIECO] stereł się objęć
go pod swag; opiekę i przecięgnęć do obozu czesko=sowieckiego i
tak już komunistycznie nastrojonych jego członków.

<

WBJ ukonstytuował

w

M B K S Y K U
Na terenie Meksyku Tow. AUSTRIA LIBRE
charekter zdecydowanie komunistyczny.
Jako jego przeciwwaga powstałe anty-komunistyczna ACCION POR LIBERACION DA AUSTRIA,

w

U & U GW A J u
Na czele tow. AUSTEIA LIBRE w Urugwaju steł b. pułk. austr.- węg.
i b. Honorowy koneul gen. eustrjecki BABUTSCHEK, znany ze swego
nastawienia anty-semickiego.
Wobec zdecydowanej przewagi Żydów w tym towerzystwie BABUTSCHEK
musiał ustępić pod ich presję z prezesury.

„innych krajech

Ameryki Południowej, w szczególności w PARAGWAJU, PERU,

BOLMJZ, KOLUMBJI, EQUADORZE, VENEZUELI step
z

powa -z, .ousLtt
ździe liczbę austrjakow, zwłaszcza ucieklnlerfm (równiez przewaźnie
żydów) jest nieznaczna powstały telże tow. AUSTRIA LIBRE, skupiejece maegół wszystkie elementy austrjackie. Towarzystwa te nie
meję określonego oblicza politycznego, stoję jedynie na gruncie
panstwowodci austrjackiej, tworząc -przynajmniej na
organizacje ponadpartyjne .7

OREANIZACJE AUSTRJACK
IE :

w Wielkiej Brytanji
Na terenie Wielkie) Bry
tenji istnieję następuję
ce polityczne organizac
austrjackie:
je

1+ FREE AUSTRIAN MOVEME
NT

skupia niemal wyłgcznie
Żywioły komunistyczne

nëdnie komunizujęce. zgr
upowane w

a) AUSTRIAN CENTER
Ugrupowanie to pozosteje cał
kowicie pod wpływem
komunistów, uprawiejgc na
ich rzecz energiczng propagandg . Deklarację moskie
wskę w sprawie Austrji
uwaza za bozwględny sukces
: komunistów austrjackich
w Moskwie.
%
Pod względem politycznym
AUSTRIAN CENTER wysuwa has
ło
niepodległej Austrji, cał
kowicie przebudowanej pdd
względem społecznym, W Pro
gramie tym AUSTRIAN CENTER
przewiduje: zniesienie
własności prywatnej, zap
rowadzenie "kapitalizmu pähstw
owego"i systemu gospodarc
zeEo opartego na wzorach sow
ieckich.

Do AUSTRIAN CENTER należę lew
icowo nastawieni austrjacy ( przewaknie zydzi austrjacc
y).
Ruch ten popiera ozedé anglik
ow s H I C K S'em, preze=sem "LEAGUE OF NÄTIONS UNION"
na czele.

b) AUSTRIAN COMUNIST Party
c) AUSTRIAN SOCIALIST UNION
‚( Verband d.oestr. Sopialist
en)
grupująca faktycznie zywioły
raczej komunistyczne, niz
socjalistyczne
d) AUSTRIAN YOUTH Association
- YOUNG COMUNIST LEAGUE ..

2.. AUSTRIAN

REPRESENTATIVE

COMMITEB - w skrócie; ARC. Kom
itet ten tworzą:

a) LONDON BUREAU socjalistów
austr sckich
AUSTRIAN LABOUR
P
, które do chwili pierwszej
konferencji moskiewskiej
Stało na gruncie panstwowości
"walke-niemieckiej?
poczym raptownie zmieniło front,
wysuwajęc hasło nie
podległej Austrji.Biuro to zwa
lcza zarówno komunistów,
jak i legitymistów. W Programie
: zaprowadzenie socjelizmu państwowego.,

b) TRADEUNT
ONI»
STS
©) AUSTRIAN DEMOCRATIE UNION
. Organizacja ta w r. 1913
występiła z FREE AUSTRIAN MOV
EMENT i stała się
ruchu tego zdecydowang preeci
imieskg. W specjalnych
ulotkach przestrzega przed prz
yłęczaniem się do FAM
(Dr. 0.Hecht). Deklarację mos
kiewską w sprawie Austyi
przypisuje wpływam angielski
m.
&

202 |

{

woh oue

9

*

3. AUSTRIAN

legitymistów austrjackich). Protektor: Robert Habsburg.
Legitymisci dgrg do przywrócenia władzy Habsburgom, liczę przytym, iz przy pomocy "spontanicznego plebiscytu" uda się .
im wskrzesić "monarchję habsburskę". Katolicka Austrja sta-

LEAGUE (

łaby się w ich mniemaniu przedmurzem, bronięcym Europę od
zalewu bolszewizmu Sowietów.
li. ASSOCIATION of AUSTRIAN SOCIAL DEVOCRATS in GREAT BRITAIN . Przewodniczy
tej organizacji b.poseł ALLIN. Stowarzyszenie popiera
akcję legitymistów austrjackich.

II. W

STANACH

ZJBDNOCZONYCE AMERYKI POŁNOCNEJ
Na terenie Stanow Zjednoczonych Ameryki Północnej działają:

k
1. FREE AUSTRIAN MOVEMENT
z.istniejgoym
wspolnego
nie
ma
nie
Ruch ten poza nazwę
lnym
ruchem austry@ockim".
w Wielkiej Brytenji"wo
Na czele ruchu w Ameryce stoję: b. minister austrjacki
Dr ROTT i dziennikerz

Dr Klein.

Organizacja popiera arcyksięcia OTTONA HABSBURGA.
Wydeje redagowane przez Dr.Klein'a czasopismo "VOICE OF
AUSTRIA którego tytuł ostatnio zmieniono na "LIBERATION".
2. AUSTRIAN ACTION
czele organizacji stoję: hr.Ferdynand CZERNIN (syn b.
mustrjackiego ministra spraw zegrenicznych), prof. BARTSCH,
Dr.LANGER i inni.
_
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Organizacja skupia przewaznie dawnych członków liberalnej
partji sustrjackiej oraz chrześciańskich socjalistów.
. Organem AUSTRIAN ACTION jest "AUSTRIAN DEMOCRATIC REVIEY".
Hr. CZERNIN jest rzecznikiem "Federacji Dunajskie}} chociak
uwaze deklarację moskiewską za punkt wyjście dla akcji, ma~
jęcej na celu stworzenie niepodległęj Austrji. Hr. CZERNIN
ubolewa jedynie, że deklaracja moskiewska wraz z późniejszym
paktem ezesko-sowieckim skierowane sę właśnie przeciw "Federacji Dunejskiej".

3. AUSTRIAN LABOUR COMMITEE ze znanymi politykami Dr. DEUTSCH i Dr. ADLER
na czele. Organizacja wydeje"AUSTRIAN LABOUR NEWS".
h. AUSTRIAN FRONT
5. AUSTRO-AMERICAN ASS-tion
6. SOCIALISTS
5
stanowięce niewielkie ugrupowania, politycznie zblizone do
komunistow.

