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Czasopismo "Russkij w
Argentynie"- charakterystyka,
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Szef Oddz., Inf. Wyw. Szt., N.W.
/ przez Szefa Wydz, Wyw./

Przedstawiam w Załączeniu w krótkim
opracowaniu ogólną charakterystykę czasopisma rosyjskiego "Russkij w Argentynie" oraz jego stosunek do
Polski.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I UWAGI

Gazeta tygodniowa "Russkij w

rosyjskim w Buenos

obecnie charakter
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Arsi-nw." wychodząca w języku

i stanowiąca własność S. STAPRAN'A, noni
organu Poselstwa Sowieckie

nd wojną był to organ miejscowej białej gwardji rosyj-ki.:
w większości - typowej "czarnej sotni". Z chwilą napadu Niemi
na
Rosję stanął on na gruncie "ogólno-rosyjski
patr jotyzmu", zaplorając rząd sowiecki i „am
armji czerwonej, wystrzegając s.
jednak akcentów komunistycznych
W parę miesięcy po zainstalowaniu się Poselstwa Sowieckiego w
Montevideo - wykrystalizował się ostatecznie jego obecny charakter.
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Jest on równi.: czytany

or

sowieckim

Bali:
i, Chile i innych krajach.

ch

ma. znających rosyjski język.
Dla użatwienia kom-tun z tymorgan, przy poszczególnych

organizac uh, niemnem pod ugi sowieckim, zostały zorganizowane specjalne
un!
rosyjs! osi. Kurs taki został otwarty
m.iB. przy zur-lm
M.GORKIJA" w-Montevideo. Organizatorzy tych kursow ;:qu.:.przytym na hasło, jakie miał rzekomo
wypowiedzieć STALIN:
"Nasz

zagr
6

język rosyjs! i na którym po raz p

szy
5Mintanie się “;?
oro
…
ian",

ra Mi

Mimo to. "RUSSKIJ W. ARGIENTYNIE" nie może być uważany za czołowy
organ ak&@ji wszechszowiańskiej w Ameryce Południowe a którą to rolę
spełnia do pewnego stopnia "LA VOZ ESLAVA" w
pismo nosi charakter typowego czasopisma or
gdy RUSSKIJ W ARGIENTYNIE jest typowym
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organ- politycznym.

Nakład "RUSSKIJ W ARGIENTYNIE" stale wzrasta. Jest on czytany
obecnie przez Ukraińców-komunistów, którzy ron—rml: poprzednio
"SWITŁO", zamknięte przez władze ar,
goa

Pozatem zaczęła go czytać częś tin-um z Małopolski Wuhodniej,
ktéra pr
doniedawna "C.N. KURJER
POLSKI".
Posiada:on stałe rubryki wydarzeń z życia balonu słowiańskich
w Argentynie, Urugwaju i Paragwaju.
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Zawierają one 2:11:17 przegląd wypadków, ujętych pod
kątem widzenia rosyjskiej racji stanu.
Dział ten nie stanowi bynajmniej kompilacji znanych depesz
agency
h, zaopatrzonych w komentarze redakcji. Materjał do tej
rub
”ﬁr; nadsyłany z Montevideo, przyczym
nym krajom.

istnieją powody do przypuszczenia, że przy redagowa=
niu jej zosta
orzyst;
depesze i instrukcje,
otrz
e przez Posels
w
Montevideo.
Wiadomości, zawarte w tym dziale, mogą być ze znaczną dozą prawdopodobieństwa uważane za kwintounolä
sowieckich
c
h
politycznych w odniesieniu do
posz
ch zaga
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W sposób wyraźny, naprz., odbija się w tej rubryce
nastawienie rządu sowieckiego w stosunku do Turcji
i do Szwecji, któ:
to wiadomości brak jest w prasie miejscowej.
dzo więc informacji musi być w
danym wypadku inne. Również poszczególne fazy stosunku rządu sowieckiego do sprawy polskiej odbijały się
tu zupełnie wyraźnie.
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Urugwaju na temat kultury rosy
ej.
Przez WSZECHSŁOWIANSKIE BIURO PRASOWE w MOSKWIE nadesłane zostały
m.in. artykuły i feljetony następujących pisarzy:
Michał ROSSOWSKI
W. GARIN
Anatol SAFRANOW
A. WERBICKIJT
Helena KONONENKO
M. ROZOW
Eugenjusz KRUGER
D. KARAWAJEW
N. ZOTOW
Ilja ERENBURG

A

w
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wy brazylijskie referuje niejaka E. SPIRIDONOWA, zdradza jąc
ich znajomość.

II. STOSUNEK DO POLSKI.

Sposób naświetlania spraw polskich przez "RUSSKIJ W ARCIENTYNIE®
charakt
ust
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W ”farm-Hu: dzy rządami sowieckiej Litwy,
Białorusi J&S-;;; a Polskim Komite
Wyzwolenia w Lublinie w spra-

wie wymiany

ci, pismo pisze m.in.:

"Zwraca

uwagę fakt,

że

imieniu Polski umowy zostały

(“au przez Radę „:th
l::xin Narodowego,
w ten sposób całkowicie londyński "rząd"

mrufka” nie chciał i nie mógł nom-106,1- dla
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u
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g: istnienia i działania w charakterze rządu
ego nie $mnu uznanie angielskie, a jest
6.
a i memento dla tych wszystkich
nonma-którzy dotąd jeszcze sądzą, że w sprawach
lityki latom: ‚umrechnen stosunków można
gaara-16 Związek Sowiecki
Okazuje się, że kij n dwa końce: przykry jest
los tych, którzy ignorują
Związek Sowiecki...

Omawiając nominację Bolesława BIERUTA Tymcz. Prezydentem Polski,
pismo oświadcza:
"W celu uratowania sytuacji "Jządu" polskiego w
Londynie, MIKOŁAJCZYK zwrócił się do
polskiego emigracyjnego prowiant: nemu z pro
0 usunięcie
sja gen. SOSNKOWSKIEGO stanowi
Bor:Pres a s des de e
zmienny warunek dla liwości zbliżenia i porozu-

niuniapct-5L“, Polskim Komitetem Wyzwolenia a pańskim
"rząd
m ostatni powziął jednogłośną uchwałę,
prosząc również o usunięcie SOSNKOWSKIEGO.
Jednakże, jak się zdaje, RACZKIEWICZ nie Jett
skłonny rozstać näx 80:
. Jest rzoo
liwą, że MIKOŁAJC
zwróci s.
«mm:his
pośrednictwo wobec Kremla. Mówi się om:.
wyjazdu EDENA do Moskwy.
Wydaję się jednak, że mamzn/pmzu ostat-

niego

pobytu w Moskwie było Zatwiej dogadać si,Z
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Omawiając w następnym numerze xxo-inno: gen. Bora oraz przytaczając znane naogół komentarze sowieckie w tejsprawie, RUSSKIJ W ARCIENTYNIE pisze:

"Po trzech dniach po nominacji gen. Bora powstańcy polscy w Warszawie skapitulowali. Moskiewskie
radjo, podając komunikat dziennika "PRASA POLSKA" organu Komitetu Wyzwolenia wDäbunio - stwierdza, że
przywódcy powstania, to zn.
i jego pomocnicy,
muli powstanie w ten sam sposób, jak go rozm , to znaczy bez zgody ani dowództwa oddziałów
ch, ani Armji Czu-ono:...
"Żałujemy bardzo, że dzięki zbrodniczej działalności polskiego"rudu'
Quiet-unmet, zginęli daremnie
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Przytaczając oświadczenie premiera CHURCHILLA w sprawie
ków polsko-sowieckich, pismo oświadcza:

"Sądzimy,
nika
poli

że niewiele można
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CZYKA i Go., oddaje przysługę nietylko narodowi
polskiemu, ico: i demokracjom zachodnim, gdyż wielka
demokracja wschodnia, to znaczy ZSSR, doskonale zdaje
ZKIEWICZ i SOSNKOWSKI są tego
sobie sprawę, że pp.

mio gatunku, co MOSCICKI,BECK i PIŁSUDSKI, i że
jeśli w Polsce ustali się
ponownie stan rzeczy istniejący do 1959 roku i jeśli do steru rządu dojdą ludzie
z kategorji przywódców emigracyjnych, TO POKOJU w
EUROPIE NIE BEDZIE, Niemcy zaś ponownie uzyskają odskocz:
dla napadu na Juha-sun!” i na całą
Europę

Wschodnią..."

/Wr. 740 z dnia 7.X.1944/
Omawiając przyjazd do Mo

CHURCHILLA i EDENA oraz zaproszenie

maxi? "RUESLEF W ARGLENTINEE® Geaiedoza w następnym numerze:
"... Wolno przypuszczać, opierając się na fakcie
zaproszenia mangan do Moskwy, że t.zw. "Kwestja
polska" będzie stanowiła również przedmiot narad.
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wydaje, rozumieją
6 Związek Sowiecki nietylko nie ma zamiaru
"anektować" c
"sowietyzowad" Polski, lecz jak to
Oświadczył kilkakrotnie marsz. STALIN - pragnie ją
widzieć wolną, silną i niepodległą.
Wyda je lig na, że cały 0318- toczy się dookoła za-

gadnienia osób,
znaczy dwuch rządów, jeden z których
utworzył się z prawdziwych demokratycznych warstw ludowych i jest popierany przez Kreml, drugi zaś, londyński,
pretenduje do sukcesji po tym rządzie, który zawiódł
kraj do przepaści, stracił głowę w chwili niebezpieczeństwa; "publi ster z rak i... wyjechał zagranicę.
Rząd ten, mimo to, nie chce się przyznać do swoich
win przed narodem i do swoich błędów-politycznych i
stoi nadal na swoim punkcie widzenia, pni-piwko
sobie prawo do kierowania z zagranicy życiem i polityką narodu, porzuconego przezeń na pastwę losu i
|
wroga.

"Jednakże nie ma tym tylko polegają grzechy londyń- |
skiego "rządu" polskiego.
Istota rzeczy
polega tu na
t
tro
na któ
;
e może być przyjęty,
credo
dla
kra ju,
który nietylko nazywa się
demokratycznym, lecz który
winien nim być w ktosia?
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"Faszystowska konstytucja PIŁSUDSKIEGO, która jest
podstawą pr.
RACZKIEWICZA 1 jego rządu, należy do
liczby dokumentów, napiętnowanych nauką i demokratyczną opinią
publiczną...
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